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 والتقدير لشكرا

 لأعم وأن والدي وعلي  علي  أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني رب  " الرحيم الرحمن هللا بسم

 "19 اآلية النمل سورة "العظيم هللا صدق " الصالحين عبادك فى كبرحمت وأدخلنى ترضاه صالحا

وال مانع لعطائه، وال معبود سواه ، تجلت قدرته وعظمت حكمته،    لفضله،الحمد هلل الذي ال راد  

 كما أنت أحصى ثناًء عليك يا رب ،    له آية تدل عليه انه الواحد سبحانه ، ال  ءشيوجعل في كل  

 . والشكر بالحمد  ري جد  وذاتك نفسك علي أثنيت 

  آله  وعلي  وسلم عليه هلل  صلي محمد  سيدنا المرسلين وسيد  خلقه خير  علي والسالم والصالة

 ... وبعد  أجمعين وصحبه

 آيات  ىبأسم أتقدم  لذا ، النعم يديه  علي أجري  من  يشكر  أن  لربه العبد  شكر تمام من  كان  فما

 شكري   بخالص  ألتقدم الفرصةتهز هذه  وأن  يهد ي علي  تعلمت  من لكل بالجميل نوالعرفا والتقدير الشكر

 باإلشرافه  تفضلل وذلك،  احمد المشهراوي   الدكتور األستاذ الفاضل أستاذي إلي تقديري  وعميق

 .الجزاء خير عني هلل وجزاه  علمه في له هللا بارك.. هذا البحث  علي

  فإن  بشري  عمل الحال بطبيعة وهو وجل عز هلل وجه المتواضع العمل هذاب أرجو هايةالن وفي

 وأنهدت ،  اجت إنني الوحيد  زائيعف تقصير فيه كان وإن ،هللا من نعمه فتلك أجزائه بعض   فيه تكاملت 

 .العالمينهلل رب والحمد هلل وحده،  الكمال

 .. التوفيق ولي وهلل
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 :   التمهيد -

  والتغير  ، العصر هذا  سمة هو فالتغير  بالتقلبات  ملئ  عصر ت االتغير  عصر هو الحالي  العصر أصبح 

 والقوي  فرص لا وكذلك المعوقة والقوي  مشكالت ال من العديد  طياتها في تحمل  تحديات  علينا يفرض 

 المستقبل وتحديات  رت  ا تغي مشكالت  مواجهة وسائل أهم من واحداً  ليمالتع وأضحي الدافعة،

  مرحلة  تعتبر حيث  يداً امتز  إهتماماً  تولي أن يجب  كبري  قضيه حلهامر  بكل تطويره  عملية فأصبحت 

 ووضعه المجتمع اء لبن المتخصصة البشرية الكوادر إعداد  في  تسهم التي حل االمر   من الجامعي التعليم

 (1)  والتقدم رتطو لا طريق علي

  الخارجية  ت اوالتغير  التحديات  لمواجهة الجامعي التعليم منظومة تطوير الضروري  من أصبح لذلك

 وقدرتها الواقع لمعطيات  إستجابتها  يضمن بما الجامعية اإلدارة وديناميكية أسلوب  وتفعيل والداخلية

 الذي الحقيقي والمصب  لمع كل في النشط العنصر هي إلدارةاف " ،  المستقبل تحديات  مواجهة  علي

 عناصره  بكل للعمل المحركة الطاقة وهي ،"  والمادية البشريه بمصادره نظام أي به يثق أن  يجب 

 .الظروف مختلف في الكفاءة من عالية بدرجة نتائجه لتحقيق

  أي  في اإلنسانية الحياة  جنسي من وجزءاً  المتغير العصر اهذ  سمات  من سمة األزمات  أصبحت  ولقد 

  وفقدان   بالخطر اإلحساس يصاحبها  حيث ،    األزمات  عن  بعيدة مؤسسة  أو منظمة أي  توجد  فال ع تممج

 سافر  تحدي  بمثابة وهي بالموقف يحيط الذي والغموض  دقتها  وعدم المعلومات  نقص  وكذلك السيطرة

 وأ  يةالعشوائ واإلدارة  التخطيط ءو س أو والمصالح األهداف تعارض  ب بسب ماا األزمة وتحدث ،    لإلدارة

 إذاً  فاألزمة ، د االستعدا  وسلبية األزمة وقوع تسبق التي المبكرة اإلنذار ت اإشار  تجاهل نتيجة تحدث   قد 

 
المج  1 تقرير  المتخصصة،  القومية  الحادية  المجالس  الدورة  والتكنولوجيا  العلمي  والبحث  للتعليم  القومي  لس 

 10ص  ،2004والثالثون ، 
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 وكيف حازم  نحو علي لألزمة ويستجيبون  يتفاعلون  كيف دهااوأفر  المنظمة لقائد  جيد  إختبار بمثابة  هي

 ( 1)   عبةالص واألحوال الظروف مع العمل  يستمر

له تتعرض  ما  ظل  السعوديةامعاالج  وفي  التقدم    ت  نحو  واضح  بشكل  تهددها  باتت  مشكالت  من 

تتعلق بالمناهج   التعليمية جنبًا إلى جنب الجامعات المتطورة ، فمن تلك األزمات ما  ومواكبة العملية 

الدارة هذه االزمات   رة ، فأصبح المطلوب وجود أسلوبوأزمات بالمباني وأخرى بالمعلم الجامعي واإلدا

 (2قادة القادرين على استخدام هذا االسلوب الدارة األزمة. )الن م ومجموعة

    مشكلة الدراسة : -

"  والمخـاطر " Problemsالتمييـز بـين المشـكالت"  -فـي مسـتهل هـذه الورقـة–على انه من المفيـد      

Risksقــد تعيــق  التــيعــض الصــعوبات لتــوتر وعــدم الرضــا نتيجــة وجــود ب"، فالمشــكلة تمثــل حالــة مــن ا

عـن الحصــول علـى  النتــائج  أو الوصــول اليهـا ، وتظهـر المشــكلة بجـالء عنــدما نعجـز دافاألهـقيـق تح

المتوقعــة مــن انشــطة مؤسســة او منظمــة مــا، وهكــذا فــإن المشــكلة هــي ســبب وجــود حالــة  يــر مر ــوب 

 عب توقـع نتائجـهمسـارا حـادا يصـتعقدت واتخـذت  متى ما د للخطر،فيها، وعليه فإنها تكون بمثابة تمهي

 (. 3قيقة )رة د بصو 

عند حـد –قد تجابه الكثير من المشكالت التي يمكن  –ممثلة  بالجامعات –ومؤسسات التعليم العالي   

ان تتفاقم وتستحيل مخـاطر وأزمـات تهـدد مسـيرتها وتجعلهـا بمنـأى عـن تحقيـق  اياتهـا ومراميهـا .   -ما
 

القاهرة    1  ، والنشر  للطباعة  قباء  دار  الجامعي،  التعليم  في  التجديد  الدهشان،  جمال   ، بدران  م،  2001شبل 
 .  36ص

نية ، رسالة دكتوراه  ير منشورة ،  وعوامله في التعليم الجامعي، دراسة ميداحسان محمد حسان ، الفاقد الكمي    2
 .   330،  329، ص 1979كلية التربية جامعة عيش شمس 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،  1(، إدارة األزمة بين نقطتي الغليان والتحول، ط2001البزاز، حسن )  3

 روت. بي
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تلـك التـي قـد تواجههـا مؤسسـات  مـنة اسـالجامعات أولى بالبحث والدر  والحق ان المخاطر التي تواجهها

، وانمــا نســلم بمثــل هــذا الــرأي ونــذهب اليــه مــن منطلــق ان الغايــة األســمى مــن التعلــيم اخــرى ومنظمــات 

واإلجتمــاعي ،  العــالي هــو ربطــه باإلنتــاو ، لتغــدو الجامعــات أداة فاعلــة مــن ادوات اإلنتــاو اإلقتصــادي

نبغـي ان يتسـاوق مـع حاجـات السـوق اإلقتصـادية ي ليعـادائمـًا ان تخطـيط التعلـيم ال مـن اجـل ذلـك نقـول

 واإلجتماعية .

، فــإن الحــديث عــن المخــاطر واألزمــات التــي يمكــن ان تواجههــا الجامعــات يســتأهل  قمــا ســبوعلــى    

دد ى اهـم المخـاطر التـي يمكـن ان تهـالتـي تقـف علـ ةسر وقفة متأنية، ويستحق ان يحظى بشئ من المدا

تحد من تلك المخاطر إما بتجنبها أو بالتقليـل مـن  من شأنها أن يالتئق  طرايرة الجامعات ، وعلى المس

 .ستنزع اليه هذه الدراسة آخذة باإلعتبار مؤسسات التعليم العالي آثارها السلبية. وهذا ما

 أهمية الدراسة :   -

 العاملين عمل طبيعة على التعرف في له الفرصة إتاحة حيث  من للباحث  مهم الدراسة موضوع يعتبر

 ههمتواج التي والتحديات  الصعوبات  مدى على أيًضا والتعرف واألكاديمي  اإلداري  والنظام لجامعةاب

 األساليب  بأنواع الباحث  وفكر معلومات  يثري   مما واألزمات، المشاكل حل وأساليب  وطرق 

 .األزمات  إدارة مجال في الجامعة قبل من المستخدمة واالستراتيجيات 

 وكفاءة، ليةبفاع األزمات  مع التعامل في بها واالسترشاد  وتوصيتها اسةدر ال نتائج من اإلفادة يمكنو 

 عدد  تفيد  قد  الحالية فالدراسة   .والنجاح التقدم نحو  كفرص  واستغاللها السلبية، ثارهاآو  نتائجها من للحد 

 التربية وزارة  في المسئولون  وهم التعليمية  العملية في  يؤثرون   الذين  والتعليم  التربية  عن المسئولين  من

 للحد  الجامعات، في  األزمات  إدارة في  العلمية جيةبالمنه األخذ  أهمية للمسئولين توضح حيث  والتعليم،

 .السلبية نتائجها من والتخفيف زمات،ألا وقوع من
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 أهداف الدراسة :   -

 .الجامعة لها تتعرض  أن يمكن التي اإلدارية والمخاطر األزمات  أنواع على التعرف ▪

 .ات الجامع  استخدمتها التي األزمات  إدارة واستراتيجيات  اليب سأ على التعرف ▪

 لها تعرضت  التي  األزمة إدارة في مودوره  الجامعة في والبشرية ةالمادي اإلمكانيات  على التعرف ▪

 .الجامعة

 لها  تتعرض  التي  األزمات  مواجهة  في ودوره بالجامعة  اإلداري  الفريق عمل طبيعة على االطالع ▪

 .الجامعة

 .أزمتها لحل الجامعة إدارة اتخذتها التي المبتكرة  الحلول على التعرف ▪

 منهج الدراسة :   -

  ظل  في وتفسيرها تحليلها بل،  الظواهر وصف على  يقتصر ال الذى المقارن  المنهج رسةداال تستخدم

 يتفق بما ، (1)  منها اإلستفادة فرص  ذلك إلي باإلضافة ويعطي  فيها المؤثرة والقوي  مجتمعها ظروف

 : اآلتية الخطوات  قوف سةاالدر  تسير المنهج هذا ضوء وفيالسعودي،  المجتمع ظروف مع

 . فيه األزمة إدارة أسلوب  تطبيق وكيفية وتداعياتها التعليم في زمةألا واقع فوص -1

 واالختالف  التشابه أوجه وٕاستخالص  المختلفة بجوانبها سةاالدر  لموضوع المقارن  الثقافي التحليل -2

 .وتفسيرها

 ليمالتع  في األزمة إدارة أسلوب  يقتطب بها يمكن بمقترحات  الخروو يتم المقارن  التحليل نتائج ءو ض في

 .وظروفه سعوديال المجتمع واقع مع قيتف بما سعوديال الجامعي

 

 
م، ص  1985و المصرية، القاهرة،  ، مكتبة االنجل2في التربية المقارنة، ط   محمد سيف الدين فهمي، المنهج  1

 590، 589ص 
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 مصطلحات الدراسة :   -

 :   Crisisاألزمة  -

 ( 1نه" ): تعرف األزمة في المصباح النير على أنها "ضيق المجال وعسر الخالص ملغويًا 

قاموس   حياة    Oxfordوفي  في  تحول  "نقطة  أنها  على  أتعرف  المنظمة  أو  الجماعة  أو  و  الفرد 

 (.2ا تغير كبير يتم فيه اتخاذ القرارات الصعبة" )نهالمجتمع،  البًا ما ينتج ع 

التي    تعرف بأنها "خلل يؤثر تُأثيرًا شديدًا على المنظمة كما انه يهدد اإلفتراضات الرئيسية  اصطالحًا :

 (4تقوم عليها هذه المنظمة" ) 

ه يهدد أنر ماديا على النظام كله كما األزمة بأنها عبارة عن خلل يؤث(  1993عرف الحمالوى )  وقد  •

 االفتراضات الرئيسية التى يقوم عليها هذا النظام .

ن  ( األزمة بأنها موقف ينتج عن تغيرات بيئية مولدة لألزمات ويخرو ع 1998منى شريف ) وعرفتها •

الحدوث الوقت والمفاجأه إن لم يكن فى إطار العمل المعتاد ويتضمن قدرا من الخطورة والتهديد وضيق 

ب اســـتخدام أســـاليب إداريـــة مبتكـــرة وســـرعة ودقـــه مـــن رد الفعـــل ويفـــرز آثـــارا طلـــ، ويت فهـــو فـــى التوقيـــت 

 مستقبلية تحمل فى طياتها فرصا للتحسين والتعلم.

ب فــى التعامــل مــع ظــاهرة األزمــة عريفــات يرجــع إلــى اخــتالف الكتــاويالحــم ممــا ســبق أن اخــتالف الت

 مام .تعدد وجهات النظر ونواحى االهتو 

 تستدعي التعليمي النظام تواجه  حالة أو مشكلة  "هي:    ational CrisisEducاألزمة التعليمية   -

 المشكلة هذه تجاه مية التعلي لإلدارة الروتينية  اإلستجابة أن  ير المشكلة هذه لمواجهة سريع  راقر  إتخاذ 
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 التعليمية اإلدارية مؤسسةلا في تجديدات  تتطلب  أزمة إلي ذ حينئ  المشكلة فتتحول ، كافية  ير تكون 

 (1) "المؤسسة تلك تتبعها التي اإلدارية ألساليب او 

، تنجر عنه ال  خطرايعتبر كل حدث مستقبلي يهدد إدارة المؤسسة في تحقيق أهدافها    المخاطر :   -

لألص الربحية  فاألصول  المستثمرة،  لول  كأعضاء   ( بشرية  موارد  من  متطوعون،  معنوية  جنة، 

نقص كفاءتها في أداء مهامها، دون أن ننسى تأثر  ل  تكلفتها باإلضافة إلى احتما  مستخدمون ( تزيد 

سمعة المؤسسة جراء آثار هذا الخطر. أما فيما يتعلق باألصول المـــادية فقد يؤدي الخطر إلى فقدان  

ية، مما  العالمات التجار و وحقوق الطبع، سسة لملكيتها على العمارات، والوسائل، واألجهزة، والمواد،  المؤ 

 ج عن: المبيعات، و المنح، و المساهمات. لمؤسسة النات با على دخل ايؤثر سل

أن   إلى  اإلشارة  تجدر  لدرجة   المخاطرةكما  المقياس  ذلك  عن  يعبر  فهو  بالخطر،  مرتبط  مصطلح 

 : 2الذي تحكمه مجموعة من البديهيات، يمكن حصرها فبما يلي  الخطورة، و 

 فالخطر مصاحب لحياة اإلنسان. ال توجد أنشطة بدون مخاطرة،  -

 المخاطرة جزء ال يتجزأ من عملية صنع القرار. -

 بعض المخاطر قد تخبو، ولكن ما تلبث أن تظهر مخاطر أخرى.   -

أي جهة الجميع في المؤسسة ألن الخطر ال يفرق بين    إذن وفقا لهذه البديهيات، المخاطرة مسئولية

قد يكون خفيا، فالمطلوب   ثلله عدة حلول من بينها حل أم  ما أن الخطر مصادره عديدة، فإنفيها، وب

 من إدارة المؤسسة البحث عنه و تفعيله. 

 
رة االزمات:تأطيير ماأاميم ، ع أف  اأم الماأسر االسألم ،   يأة ايثار عبدالهادي محمد، استراتيجية ادا1

دية ة، دحأأم م رأأسر اأأ  مج أأة ال  أأس  االقتصأأااالدارة  االقتصأأاد، مام أأة د أأداد قاأأ  االدارة الصأأ اعي

 .  49ص:  2011،  64ال دد  17 االدارية ، المج د 

2  - http://fayoum.pathways.cu.edu.eg/le2_B6.doc, le 30 août 2008, 10:28:30 
GMT. 

http://fayoum.pathways.cu.edu.eg/le2_B6.doc
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 : تعريف إدارة المخاطر

إلى مستويات مقبولة، و بشكل  النشاط اإلداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر و تخفيضها  1  هي

 واجه المؤسسة. و تهدف إدارةلسيطرة و تخفيض المخاطر التي تأدق هي عملية تحديد و قياس و ا

 المخاطر إلى:

 درء الخطر أو الوقاية من عواقبه، و العمل على عدم تكراره.  - 

 التقليل من حجم الخسائر عند حدوثها.  -

 ه مستقبال. دراسة أسباب حدوث كل خطر لمنع حدوث  -

 :  مفهوم التعليم الجامعي

وبابـه  ، ع : جمع الشـئ المتفـرق فـاجتمع( باب جم2000في )مختار الصحاح ورد  الجامعة لغة هي :

قطـــع وتجمـــع القـــوم أي اجتمعـــوا مـــن هنـــا وهنـــاك ، والجمـــع اســـم لجماعـــة النـــاس ، ويجمـــع علـــى جمـــوع 

( الجامعـة 1973)المنجد في اللغة واالعالم  والموضع : مجمع بفتح الميم الثانية أو كسرها ، وجاء في

أهـم فروعـه كـاالهوت ي لـى معاهـد التعلـيم العـالي ، فـالمؤسسة الثقافية التي تشـتمل ع: إسم يطلق على 

 (2والفلسفة والطب والحقوق والهندسة واآلداب )

اجتمعـوا  ورد في مختار الصحاح ، باب جمع : جمع الشئ المتفرق فاجتمع، وبابه قط وتجمع القوم أي

ح المــيم علــى جمــوع ، والموضــع : مجمــع بفــتمــن هنــا وهنــاك ن والجمــع إســم لجماعــة النــاس ، ويجمــع 

م ، الجامعــــة : " إســــم يطلــــق علــــى 1973اء فــــي المُنجــــد فــــي اللغــــة واالعــــالم وجــــالثانيــــة أو كســــرها ، 

 

(1(  http://ar.wikipedia.org/wiki الحرة الموسوعة  المخاطر  -  ويكيبيديا،   htm, le 7 août./  إدارة 
2008, 15:08:29 GMT. 

   101صفحة  1973( مجمع اللغة العربية 2) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø©_Ø§Ù�Ù�Ø®Ø§Ø·Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø©_Ø§Ù�Ù�Ø®Ø§Ø·Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø©_Ø§Ù�Ù�Ø®Ø§Ø·Ø±
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ق لطـــب والحقـــو الفلســـفة واعلـــيم العـــالي فـــي أهـــم فروعـــه كتالمؤسســـة الثقافيـــة التـــي تشـــتمل علـــى معاهـــد ال

 (.1والهندسة واآلداب")

مـل علـى يعرس أوضـاع المجتمـع ومشـكالته و أيضَا بأنها : "المكان الـذي يـد كما عرف البعض الجامعة  

إيجـــاد حلـــول جذريـــة لهـــا حيـــث إنهـــا توظـــف الدراســـة والبحـــث العلمـــي لمعالجـــة المشـــكالت االجتماعيـــة 

 (1990وتعدها إعدادًا للعمل" )نوفل  

قـد عرفهـا "فيكتـور" علـى ت جميعها تنبع من أفكار علمية وواقعية ، فامعة بعدة تعريفالقد تم تعريف الج

تحــاق بهــا لمــن انهــى دراســته الثانويــة  فهــي تعمــل علــى تقــديم لسســة للتعلــيم العــالي تســمح باالانهــا مؤ 

نوات البرامج التعليمية والتدريبية للمجتمع في مختلف تخصصات العلم النظري والعملي ، ولمـدة أربـع سـ

 (1979في الغالب ومن الممكن أن تصل ست سنوات "  )دالين 

ويعمـل علـى إيجـاد حلـول جذريـة لهـا  يـدرس أوضـاع المجتمـع ومشـكالتهوتعريف آخر : " المكان الـذي 

حيث إنهـا توظـف الدراسـة والبحـث العلمـي لمعالجـة المشـكالت االجتماعيـة وتعـدها إعـدادا للعمـل )نوفـل 

1990 ) 

يقــوم علــى التوجيــه  جــامعي نجــد أدق تعريــف لهــا هــو ذلــك العلــم الــذيخــاص بــالتعليم الوعنــد التعريــف ال

يــة ، وبنــاء شخصــيته وتنميــة قدراتــه ، ومســاعدته علــى رفوملكتــه المع قل مواهــب الطالــب واإلرشــاد وصــ

 .(1976استخدام كل ما لديه من اإلمكانات في التطوير واالبتكار والترشيد )النشار 

 

 

 

 

 

 101م ، صفحة  1973مجمع اللغة العربية (  1) 
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 قة :  الدراسات الساب -

 "ةالمنور بالمدينة للبنات الحكومية سطةالمتو  المدارس في األزمات إدارة "(2006 اليحيوي، )دراسة -1

  األزمات  إدارة لعمليات  ( األزمات  فريق قائدة ) المديرات  ممارسة مدى على تعرفلا إلى الدراسة هدفت 

 .المنورة بالمدينة للبنات  الحكومية المتوسطة المدارس في الدراسة عينة أفراد  آراء  حسب   العلمية بالمنهجية

 إدارة عمليات  يمارسن المديرات  أن يرين ( األزمات  فريق ) الدراسة عينة د أفرا أن الدراسة أظهرت  حيث 

 إتباع بضرورة المدارس مديرات  الباحثة توصي لذا متوسطة؛ بدرجة العمليات  من عملية  وكل األزمات 

 :األزمات  إدارة في التالي

 مسببات  لمنع لمناسبةا الوقائية اإلجراءات  اتخاذ  المدرس  مديرات  على ينبغي حيث  :مات لألز  التخطيط -

 .السلبية آثارها من والحد  األزمات،

 تبذل التي  المختلفة  الجهود  بين  والتكامل  التنسيق المدارس مديرات  على  ينبغي حيث  :لألزمات  التنظيم  -

 وتحديد  األزمة، بمعالجة الخاصة  األعمال إليهن الموكلة العضوات  تحديد  طريق  عن  وذلك األزمة  إلدارة

 المساندة الخارجية  الهيئات  أو بالفريق عضوه بكل ةالمرتبط المهام

 مع للتعامل الفريق عضوات  خطوات  ترشيد  المدارس مديرات  على ينبغي حيث  :األزمات  في هالتوجي -

 المهام تنفيذ  خطوات  لترشيد  زمةالال بالتعليمات  الفريق عضوات  تزويد  طريق عن وذلك بفاعلية األزمة

 .األزمة مع للتعامل عاتقهن على الملقاة

 اللجان على تطبيقية  دراسة  :األزمات إدارة في  اودوره األمنية  اللجان “(2005 كردم،دراسة : )     -2

 "السعودية العربية المملكة في الدائمة األمنية

 الراهن بالوقت  بها المكلفة المهام و الوظائف ءبأدا  األمنية اللجان قيام مدى معرفة الدراسة من الهدف

 .األزمات  إدارة  يف الدائمة األمنية اللجان لمع تعترض  التي المعوقات  تحديد  يإل أيًضا وهدفت 
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 :أنها حيث  جًدا مرتفعة  بصورة  مهامها  و  بوظائفها  تقوم الدائمة  األمنية اللجان أن  الدراسة نتائج  أظهرت 

 األمنية التدابير تتابع و الداخلي، لألمن العليا اللجنة من توجيهات  نم إليها   يصدر ما بتنفيذ  تقوم

 النتائج أظهرت  و.اإلرهابية األعمال لمواجهة ةسبق الم  الخطط بإعداد  تقوم و  طقةبالمن الهامة للمنشئات 

 :وهي األمنية اللجان هذه تعترض  التي المعوقات  أهم أيًضا

 نقص  ووجود  األزمة مع  التعامل عند  الشائعات  انتشار و هورللجم األحداث  نقل في اإلعالم  وسائل مبالغة

 .األزمة مع لعامالت على القادرة البشرية كوادرال في

 المتقدمة بالدول أسوة األمنية األزمات  بإدارة متخصصة مستقلة إدارة إنشاء بضرورة دراسةل ا أوصت  قد  و

 .العالقة ذلت  الجهات  من تشكل أن على

 طريق عن األزمات  مع  التعامل على القادرة البشرية الكوادر تأهيل رورةضب أيًضا الدراسة أوصت  و

 __.األزمات  إدارة تخصص  في متنوعة عملية و ريةظن  تدريبية برامج تطوير

 "عمان بسلطنة والثانوية اإلعدادية المدارس في األزمات إدارة تطوير" ( 2003دراسة ) الفزاري ،  -3

 اإلعدادية المداس مديري  ومساعدي مديري  تواجه التي األزمات  أنواع على التعرف إلى الدراسة هدفت 

 نظرهم، وجهة من األزمات  تلك إلدارة ةالمستخدم اإلجراءات  على رفتعال وكذلك عمان،  بسلطنة لثانويةوا

 والجنس، الوظيفي للمسمى وفقا المستجيبين بين إحصائية داللة ذات   فروق  هناك كانت  إذا ما وتحديد 

 .األزمات  ارةإد  لتطوير مقترحة إجراءات  ووضع التعليمية والمنطقة والخبرة يةالدراس والمرحلة

 :يلي ما  دانيةميال الدراسة إليها توصلت  التي النتائج أهم ومن

 مديري  لدى المستخدمة واإلجراءات  األزمات  ألنواع الخمسة  األبعاد  على  الدراسة عينة أفراد  تقديرات  أن  •

 حيث  .المتوسطة ودون  المتوسطة  بين  تراوحت  ،  عمان  بسلطنة  ومساعديهم والثانوية اإلعدادية  المدارس

 المتعلقة  المكونات  حصلت 

 .متوسط بتقدير طبيعية وأزمات  مرافق، وأزمات  صحية، أزمات  و والطالب، المعلمين بين ات زمبأ
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 من عددا دراسةلا قدمت  الميدانية، الدراسة  ونتائج األزمات  إدارة لتطوير التربوية األدبيات  تحليل ضوء وفي

 تعليمية مؤسسات  يف األزمات  إدارة تطوير حول خرى أ دراسات  بإجراء االهتمام :أهمها  من المقترحات 

 قابوس السلطان ةكجامع  أخرى 

 .أخرى  متغيرات  االعتبار في  األخذ  مع التربية وكليات 

4-   ، العمار   (  دراسة  :الكوارث و األزمات مع التعامل في  العامة العالقات إدارة دور"  (  2005دراسة 

 "المدني الدفاع في العامة العالقات إدارة على تطبيقية

 بالرياض  المدني بالدفاع العامة العالقات  به ومقت  أن يمكن الذي الدور على رفالتع إلي الدراسة تهدف

 ةالعام العالقات  إدارة تواجه  التي العقبات  و المعوقات  أهم على التعرف و والكوارث  األزمات  وقوع  أثناء

 أظهرت  و.لها تتعرض  التي الكوارث  و ات األزم تجاه واجباتها  بممارسة اإلدارة تلك قيام دون  للحيلولة

 أوقات  في للمؤسسة المنسبين مع للتعامل مسبًقا معده للطوارئ  اتصالية خطط يوجد  هأن الدراسة هذه نتائج

 الدورات  عدد  قلة النتائج  أظهرت  حيث  الموظفين عند  التدريب  نسبة  تدني أيًضا النتائج أظهرت  و األزمات 

 .مراحلها كلفة في زمات ألا مع التعامل على الموظفين درب ت التي األزمات  بإدارة المختصة

 و الكوارث  إدارة  و األزمات  إدارة مجال في متخصصة تدريبية  دورات  عقد  بضرورة الدراسة صت وأو 

 .فيها العملية و  العلمية الجوانب  ةزياد  و مناهجها دعم و قصيرة مدتها كان إذا الدورات  هذه تكثيف

 تمتلك التي المؤسسات  و الشركات  من الخارجين المؤسسة بجماهير تمامااله أيًضا الدراسة أوصت  و

 لالتصال عنها المسئولين األشخاص  معرفة و العامة العالقات  إدارة تحتاجها أن  يمكن كبير بشكل آالت 

 .الحاجة وقت  عند  بهم

  :ة ابقالس الدراسات على تعليق  -

 الدراسة،  عبموضو  مباشرة والغير المباشرة العالقة ذات  الدراسات  من عدًدا سبق  فيما الباحث  ض استعر 

 واستعان  بحثه إثراء في الباحث  أعانت  التي النتائج  من مجموعة  إلي السابقة  الدراسات  وتوصلت 
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للدراسةإعداد  خالل بها الموجودة  بالمعلومات   تلك على  الباحث  ت تعليقا  ألهم ملخص  يلي وفيما ،ه 

 :السابقة الدراسات 

  .نظمات لموا للمؤسسات  وضروري  مهم جالمك األزمات  إدارة علم أهمية بقةالسا الدراسات  جميع أبرزت 

  والتنبؤ  األزمة حدوث  قبل مسبًقا واإلعداد  االستراتيجي التخطيط ضرورة على الدراسات  معظم أكدت 

 .معها ملالتعا على والقدرة أثارها من والحد  باألزمات 

 من خير يةالوقا مبدأ على وأكدت  حدوثها لقب األزمات  من الوقاية أهمية على الدراسات  معظم أكدت 

 .العالو

  .بكفاءة األزمات  إدارة في الفعال دورها و المعلومات  و االتصاالت  أهمية السابقة الدراسات  ممعظ أبرزت 

 :الحالية الدراسة فتهأضا ماالعالقة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة و  -

 إدارة مجال في محلية دراسة ءإجرا تم أن يسبق لم  حيث  لسابقةا الدراسات  عن مختلفة الدراسة هذه تعتبر

عبدالعزيزخاص العالي التعليم بمؤسسات  تختص  األزمات  الملك  جامعة   طبيعة عن تختلف وهي ،ة 

 .وأجنبية  عربية بمجتمعات  أجريت  التي السابقة الدراسات 

الجامعات و    موضوع  الدراسة هذه ت تناول  مجال في مختلفة اتجاهات  عدة من األزمات  إدارة مشكالت 

 .المتنوعة اإلدارية  النواحي من و يره القرارات  اتخاذ  وعمليات  واالتصاالت  التخطيط  حيث  من ةاإلدار 
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 ووظائفها وواقع تكوينها السعودية الجامعات :   األول المبحث

 ئفها األول : الجامعة ووظا المطلب

يحها مـن خـالل نقـل يئة المحلية والتي يمكن توضـومسؤوليات عالمية تجاه الب  اأ راضإن للتعليم الجامعي  

المعرفـة وتوليـدها ، والعمـل علـى تنميـة شخصـيات الطلبـة، واإلعـداد المهنـي وتلبيـة حاجيـات المجتمـع مـن 

ات فـــي الخـــريجيين مـــن العاملـــة المناســـبة حســـب وضـــع ســـوق العمـــل وتطلعاتـــه مـــن مهـــارات وقـــدر  األيـــدي

 الجامعات .

ات ، التحـــديات الداخليـــة حيـــث تطويرهـــا فـــي مواجهـــة نـــوعين مـــن التحـــدي إن الجامعـــات الســـعودية ســـتبقى

داد عاب األعــعلــى اسـتي المؤسسـي الـذاتي وتســببها عوامـل داخليــة كامنـة فــي المؤسسـة ذاتـه كقــدرة الجامعـة

مـــع  يــتالءمعــال  وقــدرة الجامعــة علــى تقـــديم تعلــيمالمتزايــدة مــن الطــالب النـــاتج عــن زيــادة عــد الســـكان، 

والتنميـــة وقــدرتها علــى التكيـــف مــع تكنولوجيــا الحاضـــر المتســارعة الحــدوث، وطبيعـــة  عتمــالمجمتطلبــات 

رد ومتطلبــات المجتمــع، أي المهـن والتخصصــات فــي ســوق العمــل وقــدرتها علـى التــوازن بــين متطلبــات الفــ

 لعملية التعليمية . التوازن بين الكم والكيف في مخرجات ا

على تخطي الرأي العام السـلبي نحـو التعلـيم د المتاحة وقدرتها ضوء محدودية الموا  لتمويل فيومشكالت ا

الجـــامعي الـــذي يـــدور حـــول قضـــاء الطالـــب عـــدد ســـنوات ثـــم يجـــد نفســـه بـــال عمـــل عنـــد التخـــرو ، فينضـــم 

 برزت تحديات الجامعات السعوديةلصفوف العاطلين أو الباحثين عن العمل من دون جدوى ! ، من هنا 

لتــي تحتــاو تضــافر الجهــود لتكــون قــادرة علــى بنــاء شــباب خــريجين لســوق والمواجهــة العقبــات المجتمعيــة 

لها منذ سـنوات  العمل يحققون ما يطمح إليهم المجتمع وما يتطلعون إليه أنفسهم من تحقيق آمال خططوا

تمع سـواء مـن حيـث حد من أي سلبيات قـد تنشـأ بـالمجعديدة داخل مجتمعهم وبناء حياتهم بصورة سوية ت

جرائم الناتجة عن عطل الشباب عن العمل من قد يكون من أهمهـا ميـولهم للتطـرف والعـدوان الالبطالة أو  

 سلبيات التي تنتج عن البطالة .وتجنيدهم من جهات خارو البالد ألعمال ضد الوطن و ير هذا من ال
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بــرامج ت عو إلــى إعــادة النظــر فــي مخرجــاملتحقــين بالجامعــات الســعودية يــد إن التزايــد فــي أعــداد الطلبــة ال

التعليم الجامعي السعودي لتكون موائمة تمامًا لسوق العمل السعودي ، كمـا أن إزديـاد عـدد العـاطلين عـن 

، الحكومية واألهليـة ووزارة العمـل بطلبات توظيف لدى الجهات  العمل من خالل العدد التراكمي للمتقدمين

يمـا يـتم تعيـين أعـداد قليلـة جـدا مـنهم ف كاد تصل إلى أعداد ال تصـدق ،د أن فئة الخريجين الجامعيين تنج

 ال تتماشئ مع أعداد الخريجيين المتزايد سنويًا . 

رجات الحتياجات ومتطلبات سـوق العمـل على الجامعات التركيز على مخرجات التعليم وموائمة تلك المخ

 السعودي من حيث : 

 برامج التعليم الجامعيمخرجات  -

 المؤهلة. ي من الكوادر البشريةجات سوق العمل السعود واحتيا متطلبات  -

 مدى مالئمة مخرجات برامج التعليم الجامعي في المملكة لسوق العمل. -

 الثاني : واقع تكوين الجامعات السعودية : المطلب

 جهات المشرفة على التعليم العالي والجامعاتلا

 90المرسوم الملكي أ/ب النظام األساسي للحكم الصادرلتاسعة والعشرون والثالثون من ) نصت المادتان ا

هـــ علــى أن الدولــة ترعــى اآلداب والعلــوم والثقافــة. وتعنــي بتشــجيع البحــث العلمــي، 27/8/1412وتــاري  

ولـــة ، وتســـهم فــي الحضــارة العربيـــة واإلســالمية واإلنســـانية، وتعنــي الد وتصــون التــراث اإلســـالمي والعربــي

اسة التعليم في المملكة العربية السـعودية" المعتمـدة سيافحة األمية. كما أن وثيقة "بالتعليم العام وتلتزم بمك

هـ ، حددت أهداف التعليم والتخطيط له في مراحله 17/9/1389-16في  779بقرار مجلس الوزراء رقم 

لــيم لتعلــيم العــالي بنظــام مجلــس التعن الحضــانة حتــى التعلــيم العــالي ، واختصــت الدولــة أيضــًا منظومــة امــ

 م(. 1994هـ )4/6/1414في  8المرسوم الملكي رقم م ب العالي والجامعات الصادر
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 الجهات المشرفة على الجامعات في المملكة هي : 

 عليم العالي األهلي.وزارة التعليم العالي : وتشرف على الجامعات والت -

 المعلمين وكذلك كليات البنات. وزارة التربية والتعليم : وتشرف على كليات  -

كليــات التقنيــة وكليــات االتصــاالت والمعاهــد قنــي والمهنــي : وتشــرف علــى الالمؤسســة العامــة للتــدريب الت -

 الفنية فيما فوق الثانوي.

 امة.وزارة الخدمة المدنية : وتشرف على معهد اإلدارة الع -

 د الكوادر الصحية المساعدة.وزارة الصحة : وتشرف على الكليات والمعاهد الصحية التي تع -

 عيتين في الجبيل وينبع.وتشرف على الكليتين الصنا ئة الملكية للجبيل وينبع :هيال -

 المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي : 

 م( ، على جامعات المملكة وهي : 1975)هـ 1395تشرف وزارة التعليم العالي التي استحدثت عام 

 ا مدينة الرياض.كلية ومعهدا ، ومقره 20ـ وتضم ه1377جامعة الملك سعود :   -

 كليات . 6هـ بالمدينة المنورة وتضم 1381سالمية : الجامعة اإل -

 كلية  ومقرها مدينة جدة. 21هـ وتشمل 1387جامعة الملك عبدالعزيز :  -

ليــــة ومعهــــدا ، ومقرهــــا مدينــــة ك 15هـــــ ، وتضــــم 1394ســــالمية : جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود اإل -

 .الرياض 

 ت ، ومقرها المنطقة الشرقية .كليا 10هـ وتضم 1395معادن : جامعة الملك فهد للبترول وال -

 كلية ، وعددا من الفروع بالدمام ، ومقرها اإلحساء. 11هـ وتشمل 1395جامعة الملك فيصل :  -

 ا مكة المكرمة.وحدة أكاديمية، ومقره 13تضم هـ ، و 1401جامعة ام القرى :  -

ضـى تابعـة لفرعـي م ى من الكليات التي كانت فيمـاهـ ، وتتكون نواتها األول1419  جامعة الملك خالد : -

 جامعة الملك سعود وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بأبها.
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 كليات ، ومقرها منطقة القصيم. 7هـ ، وتضم 1424جامعة القصيم :  -

 كليات ، ومقرها المدينة المنورة. 6هـ وتضم 1424ة طيبة : معجا -

 دينة الطائف.هـ ، وتقطع بم1424عة الطائف : جام -

 كليات ، تابعة لوزارة التربية والتعليم ، ومقرها مدينة الرياض. 6 هـ ، وتضم1425 جامعة البنات : -

  حائل ، وحفر الباطن .هـ ، وهم أربع كليات ، في جازان , وتبوك ، و 1418كليات المجتمع :  -

 (1)انظر المالحق شكل رقم 

 أسواق العمل السعودي الت  وإختالخريجي الجامعات : بطالة  الثالث المطلب

الة هي فقدان فرصة العمـل ومـن ثـم فقـدان العائـد االقتصـادي لعنصـر العمـل والـذي قـد يعتبـر فـي بطال

ن السماوية والشـرائع الوضـعية مـن بعـدها كثير من األحيان المصدر الوحيد للدخل، وقد اعتبرت األديا

كـاألمم  يـةدت بهـذا الحـق المؤسسـات الدولالحقوق االقتصادية للفـرد، ونـا أن فرصة العمل حق من أهم

 المتحدة فيما بعد.

وللبطالة نتائج إقتصادية واجتماعية ونفسية وخيمة ليس على الفرد العاطل عـن العمـل وحـده بـل علـى 

ن قيـاس قياس البطالة لزم تحديد مـن يكـون الفـر العامـل عـن العمـل ك وقـد كـاالمجتمع كافة، وعند بدأ  

 ة.لفية ُتهيئــه دوافع وظروف مختالبطالة في كل حقبة زمن

وتعــرف منظمــة العمــل الدوليــة العــاطلين عــن العمــل علــى أنهــم أولئــك األفــراد الــذين تعــدوا ســن معينــة 

 وكانوا خالل فترة الحساب:

 الحساب. نه لم يستخدم خالل فترةبدون عمل: أثبت الفرد أ -

سـة را يسـتطيعون العمـل ألسـباب الد يـًا : وبـذا فقـد اسـتبعد الـذين المستعدين وقـادرين علـى العمـل حال -

 أو الظروف العائلية والمرضية.
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يبحثــون عــن العمــل: وذلــك باتبــاع خطــوات محــددة خــالل فتــرة معينــة )األربــع أســابيع األخيــرة مــثاًل(  -

 و لحسـاب الـنفس، وتشـمل هـذه الخطـوات التسـجيل فـي مكـات وسـطاء العمـلللبحث عـن عمـل بـأجر أ

 (1لصحف وخالفه. )ا بات لجهات العمل واإلعالن فيالعامة أو الخاصة وتقديم الطل

 الجامعات السعوديةب ادارة االزمات: تحديات  الثاني بحثمال

ــة القضـــية الرئيســـية التـــي تواجـــه الجامعـــات ويتوجـــب عليهـــا إيجـــاد حلـــول نا إن جعـــه لهـــا هـــي مواجهـ

 المجتمع بوجه عام .  لجامعة بصفة خاصة والشباب داخلشباب ااألزمات والتحديات في خدمة 

لمستقبلية للتعليم الجامعي تسـهم فـي تنميـة الدولـة وترسـي  وتأصـيل األسـس الديمقراطيـة اءات افاإلجر 

 بداخلها .

ومية و ير حكومية" والسـلطات التـي ونحن دائما نستخلص من تجارب العالم والمنظمات الدولية "حك

 ــي : ــ، ثالث محاور رئيسية وهــــــ تحدد مسار الجامعات 

لمجتمـع مـن خـالل رسـالتها الجامعيـة بمهامهـا ومضـمونها تحديد دورهـا داخـل امالئمة الجامعات :  (1)

 وأنظمة توصيلها للشباب والمجتمع . 

 طة الجامعية والوظائف .الجودة : ونقصد بها جودة الجامعات ومخرجاتها كاألنش (2)

 افة الدول . التعليم ونظمة التعليمية على كالتدويل : وهو تدويل مخرجات  (3)

تحريـر مواجهـة األزمـات وادارة الجامعـة بمـا فيـه تحمل دور كبير في الوقت الراهن    إن الجامعات في

معات المتحررة الخارجية الفكر الشبابي من اإلتجاهات الهدامة وميلهم عن االتجاه الصحيح واالنتماء للمجت

ين ال قيـادين اد كونوا تـابعين  يـر مسـتقلين مقـوهدم كيان الدول من الداخل لي التي تهدف لهدم أفكار شبابنا

 وسعيهم لهدم القيم المجتمعية السليمة .

 
التطوير  ، الدوحة ، سنابل للدراسات االقتصادية و اقتصايات العمل ، النظرية المتوسطة    لولوه عبدهللا المسند ،  1

 229، صفحة 
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فيتوجــب أن تســاهم الجامعــات مــع كافــة منظمــات وهيئــات المجتمــع المــدني فــي بنــاء ر يــة واضــحة 

لتـي يتوقعهـا الشـباب ويطمـح اب واألمـة بصـفة عامـة ، ليتعـين عليهـا تحقيـق األهـداف التشخيص واقع الشب

 قبل على أن تتفق جميعها مع قيمنا اإلسالمية البناءة . ستا ودوما يرسمها في خياله للمإليه

وعنــد تنــاول تحــديات الجامعــات الســعودية مــن خــالل مــا يواجههــا مــن األزمــات المجتمعيــة وخاصــة 

لـى عية لذلك يتوجب على القـائمين عراسة وهي األفكار المتطرفة للشباب ، فبالضرورة والتبموضوع هذه الد 

بعقــول  يــؤولتبــاع مــا يلــزم لتقــوم بــدورها فــي التغيــر القيمــي بــالمجتمع وهــدم مــا ا اتخــاذ القــرارات بالجامعــات 

 الشباب من األفكار المتطرفة الضالة التي تصل لحد اإلرهاب داخل المجتمع .

مــل الح مــا يفســد بــداخل الدولــة والععزيمتــه وال ألجهزتهــا دورهــا اإليجــابي إلــى بإصــ م لألمــةولــن تقــو 

تــدخالت الهدامــة لجهــات خارجيــة تســعى إلفســاد نظامنــا اإلســالمي القــوي العلــى تحصــين كافــة فئاتــه مــن 

 الحصين.

ى نـوعين مـن ولو تناولنا دور الجامعة في تغير قيم الشباب ومواجهة تطرف أفكاره فـيمكن تقسـيمة إلـ

ــان الجام ــداخلي داخــــل كيــ ــدي الــ ــارجالتحــــدي ، التحــ ــات ، والتحــــدي الخــ ــا عــ ــو مــ ــرو عــــن إي وهــ ــا يخــ طارهــ

 تفاصيلهما فيما يلي : ـــــــتبين ، وسيالمؤسسي

ونعنــي بهــا مــا يواجــه الجامعــات مــن داخــل كيانهــا ومــن ذاتهــا ، أي  التحــديات الداخليــة : -1

ــا ، ــذاتي لهـ ــوير الـ ــة والتطـ ــل الداخليـ ــد والنـــاج العوامـ ــباب المجتمـــع المتزايـ ــتيعاب شـ ــى اسـ ــدراتها علـ ــن كقـ م عـ

عليم عالي وما يتالءم مع متطلبات المجتمع ت ومن الخرجين وما يحتاجون من التضحم في كثافة السكان ،

ــن  ــديات علـــــى صـــــعيد المهـــ ــاك تحـــ ــا أن هنـــ ــة ، كمـــ ــع المتغيـــــرات الحديثـــ ــى التكيـــــف مـــ ــة قدراتـــــه علـــ وتنميـــ

ب وآمالـــه رجيين وقـــدرات الجامعـــات علـــى التـــوازن بـــين متطلبـــات الشـــاوالتخصصـــات فـــي أســـواق عمـــل الخـــ

يعــة اقتصــادياته ، فيتوجــب عليهــا التحقيــق طبات ســوق العمــل ووضــع المجتمــع و وتخطيطاتــه وبــين متطلبــ
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الكيفي ال الكمي وحسب ، وبالشكل العلمي السليم وطبقا لسياسة السوق وحاجياتـه وسياسـة واقتصـاد الدولـة 

 .وخططها النموية 

والبحثيـة التـي مع التمويل لمشاريعها العلميـة ضف إلى ذلك أيضًا ما للجامعة من قدرة على التعامل 

اليـــة ومـــن خـــالل تحقيـــق خطـــط ســـنوية مدروســـة موجهـــة مـــن القيـــادات العليـــا للدولـــة ، ع تتكبـــد مصـــروفات 

ب الجــامعي فالجامعــة تواجــه مــوارد اقتصــادية ومصــادر محــدودة فــال تســتطيع خدمــة توقعــات وطمــوح الشــا

ر فـي خططهـا وسياسـاتها يجعـل الجامعـة تتجـه العـادة النظـعلى مدى السنوات التي يلتحق بهـا ، كـل هـذا 

يـــق وتنفيـــذ تلـــك السياســـات ، وكـــذلك وظائفهـــا وأدوارهـــا مـــع جميـــع أعضـــاءها ومـــن بـــداخلها مـــن طبوطـــرق ت

لمشــكالت فــي إعطارهـــا أعضــاء هيئــة التــدريس واالداريـــين والعــاملين بشــكل متـــوازي ، حتــى تتخطــى هـــذه ا

 المتوازي من الداخل .  

رتبط ا يـــي مـــطـــار المؤسســـة للجامعـــة ، فهـــأقصـــد بهـــا مـــا يخـــرو عـــن اإل رجيـــة:تحـــديات خا -2

بتفاعل المجتمع ومـا ينتجـه مـن تحـديات واقـع الشـباب واألجيـال المتعاقبـة ، فالجامعـة تتفاعـل مـع المجتمـع 

بب اإلتصال والتواصل والتفاعل في الثقافـات ، فمـن بشكل ديناميكي قوي جدا ، وكذلك مع العالم أجمع بس

الغــرب ونحــن فــي الشــرق ، العــالم ى للحظــة التــي يحــدث فيهــا فــي أقصــاليــوم ال يصــله الخبــر فــي ذات ا منــا

أصبح قرية صغيرة يـؤثر ويتـأثير بعضـه بـبعض ، ودائمـا التغيـرات السـريعة المتعـددة المتتاليـة تمثـل قضـايا 

العـالم الثالـث" فالتبعيـة  ويحتـاو لمـن يخرجـه منهـا ، وبالـذات الـدول الناميـة "دولمحورية يقع فيهـا المجتمـع  

والغـــذاء والكشـــف عـــن المـــوارد وقضـــايات األمـــن الفكـــري والتكنولـــوجي  مـــننولوجيـــة والفكريـــة كقضـــايا األالتك

ــــــة ، أضــف إلــى ذلــك كــذلك و يرهــا ، كلهــا تجعــل الجامعــة تواجــه وابــاًل مــن التحــديات اليوميـــــــــــة والمستقبليــــ

 ع .كله تزايد أعداد السكان المتسار 
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 ـــــ :وأهم تلك التحديات ما يلي 

ص عــدم قــدرتها علــى خــروو المجتمــع مــن مشــكالت وجــه للجماعــات وبــاألخالكثيــر مــن النقــد الم •

 الفقر والحروب والعصبية القبلية وكذلك مواجهة اإلرهاب وأفكار الشباب المتطرف.

يجتــاو لنوعيــات  ا وأيضــًا تــداخلها فــي بعضــها الــبعض ، فهــذاوتشــعبها وتنوعهــضــخامة المنــاهج  •

ب، لحــل المشـــاكل المجتمعيــة يحتـــاو علــوم وأســـاليب عالين القـــادرين علــى حـــل تلــك الصـــجديــدة مـــن المــؤه

 معرفية متنوعة ومتجددة .

تمـــع مجتمــع مابعــد التصــنيع فهــو يمثــل عقبــة كبيـــرة للجامعــات ومهمــة شــاقة للغايــة ، فهــذا المج •

ة االتجاهـات لـتكن قـادرة مية والفنيـة والدينيـة وعلـى كافـيجتاو سيطرة وسيادة الجامعة وتبنيها النشاطات العل

ليـــد المخرجـــات المناســـبة لهـــذا المجتمـــع الـــديناميكي، فيحتـــاو مـــن الجامعـــة أن تمتلـــك مـــن العلمـــاء تو علـــى 

ــر الن ــده لبـ ــذوا بيـ ــع ويأخـ ــادة للمجتمـ ــوا قـ ــاديمين يكونـ ــراء واألكـ ــع والخبـ ــب المجتمـ ــاه بركـ ــور واالتجـ ــاح والتطـ جـ

 المتقدم. 

 كما يلي : ــــــ اً لة من التحديات تقسيمًا نوعيالبعض تحديات الجامعات إلى ُجموقد قسم 

 تحدي أكاديمي : تقسيم مادة علمية حديثة صادقة تواكب االنفجار المعرفي. •

 تحدي تعليمي : قدرة الجامعات على تقييم أداءها وأدوارها لتواكب المستجدات. •

 اباتها بشكل علمي واضح ودقيق.تحدي استراتيجي : تحديد أهداف الجامعات و  •

 العمل والتنسيق معًا.هيئة التدريس على تطويرهم و  تحدي تطوري : مدى قدرة أعضاء •

 اكهم في قرارات حياتهم المستقبلية.تحدي أخالقي : احترام حقوق المتعلمين وإشر  •

 تحدي سياقي : قدرة الجامعة على ر ية نفسها من خالل عالقتها بالمجتمع والعالم. •

 (1تقبله وعيشته عامة )مستقبلية التي يحتاجها الفرد لي مهاري : تحديد المهارات المستحد  •

 

   6صفحة   1986(  عقل 1) 
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 داف المنشوده للجامعات السعودية: األهالثالث المبحث

 التمهيد :  

ــاء فـــي مواجهـــة تحـــد  األزمـــات والمخـــاطر ثنا عـــن التطلعـــات الخاصـــة بالجامعـــات لتحقيـــق الـــدور البنـ

م .. ليلمجتمـع تتحقـق فـي االتجـاه السـالشـباب يجعـل الطاقـة الموجهـة ل  خطط الدولة ومواجهة أفكارلتحقيق  

تحقيــق فــي تحقيــق تطلعاتهــا فــي حــل أزمــات المجتمــع يجعــل منهــا عقبــة فــي  الجامعــةوالعكــس تمامــا ففشــل 

 التنمية . 

هذا كيان كبير وقطاع حيوي داخل المجتمـع يتشـعب فـي كـل االتجاهـات فمـن السـهل توجيـه األفكـار 

المـــؤهلين لتوصـــيل وتحقيـــق  ناألكـــاديمييلمنـــاهج واألســـاتذة ل شـــاب يـــدرب بالجامعـــة مـــن خـــالل االبنــاءة لكـــ

 النجاح والتفوق من جيل إلى جيل .

وجـه اهتمامهـا للخطـط التنمويـة للدولـة والتركيـز علـى مجـالي الجامعـات يجـب أن تتضـافر جهودهـا وت

اليــوم فيــه المجتــع اليــوم يحتــاو لخطــط  التعلــيم والبحــث العلمــي لصــالح اليــوم ولــيس األمــس بمعنــى مــا يقــع

تاو تعليم جديد حداثي التوجيه ال روتيني المنهاو !!! ، أبحاث علمية توضع نحوليس خطط األمس  !! ، 

 يــتم تطبيقهــا داخـــل المجتمــع ، مــا الهــدف مــن األكـــاديمين فــي البحــث العلمــي بـــدون علــى األرفــف !!، وال

 .الفرد والجماعة والمجتمع أكمل انعكاس الدور على األرض على الواقع على 

جابات عاجلـــة وتكيـــف الظـــروف مـــع مـــة وشـــبابه خاصـــة تحتـــاو الســـتإن قضـــايا وهمـــوم المجتمـــع عا

لشباب ، فعند الركب باتجاه متوافق بين الجانب التطوري للجامعة مـع المتطلبات المتعددة المتغيرة ألجيال ا

عوضــًا عــن القــيم ذري وإحــالل لقــيم بنــاءة للشــباب اتجاهــات الشــباب وأفكــاره يتولــد عــن هــذا التوافــق حــل جــ

 بة من الدول الخارجية وبهذا نكون اكتسبنا جيال يبني ال جيال يهدم . تسالهدامة المك

ــة ــة فـــي مواجهـ ــل  دور الجامعـ ــباب ولـــيس كـ ــباب ، بعـــض الشـ ــاذة للشـ ــار الهدامـــة والشـ التكـــرف واألفكـ

وجـوهري فـي خيـر والصـواب ! ، هـذا دور حيـوي يزيد عن الكل في ال  السوءالشباب ولكن البعض دوما في  
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ــاة ميـــاالتجـــاه لتحقيـــق تن ة مســـتدامة للمجتمـــع بأكملـــه علـــى كافـــة االتجاهـــات تعلـــيم / ثقافـــة / إقتصـــاد / حيـ

و يرها ، من منا رأى بأن عمل التعلـيم العـالي خـالل الحقبـة الماضـية علـى تلبيـة احتياجـات اجتماعية...،  

شــكل ب لــى رأســها تخــريج األجيــال ولكــنهــو ينــتج ويقــدم خــدمات للمجتمــع عالتنميــة الوطنيــة للدولــة ، نعــم 

ــ ــات الجامعـ ــن نجاحـ ــد مـ ــد والمزيـ ــاو المزيـ ــع يحتـ ــور ، المجتمـ ــولبي متحـــرك متغيـــر متطـ ــيس لـ ات روتينـــي ولـ

 المستمرة يومًا بعد يوم آخر.

ملت علــى ولــو ألقينــا الضــوء علــى الخطــط التنمويــة األخيــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية التــي اشــت

بلية للتعلــيم العــالي بالمملكــة ، فمــن أهــم مــا تبنتــه تقلتنمويــة التــي تعكــس آفاقــًا مســالعديــد مــن المشــروعات ا

 عليم العالي والبحث العلمي التالــــــــــــــــــي : ــــــــــــــــنصوص الخطة التنموية للدولة فيما يخص الت

يق بــين التعلــيم لعمــل ، وتقويمهــا الــدوري والتنســتطــوير منهــاو التعلــيم وربطهــا بســوق ومخرجــات ا (1)

 ألعمال بالدولة . ا العالي وقطاع

ته البيئيـة ومواكبـة الربط بين الدراسات العليا وبين البحث العلمي من جهة وبين المجتمع ومشكال (2)

 التطورات العلمية والمعرفية من جهة أخرى . 

 جية .تطوير وتحسين وتدعيم أنظمة التعليم الداخلية والخار  (3)

لقطـــاع التعلـــيم العـــالي بافتتـــاح  طنيـــةالو  ص فـــي تحقيـــق أهـــداف الدولـــةزيـــادة إســـهام القطـــاع الخـــا (4)

 ًا البحث العلمي.كليات أهلية وتشغيلها وتمويلها وتمويل مشروعات جديدة وأيض

ادارة  ممـــا ســـبق فـــي الحـــديث عـــن دور التعلـــيم العـــالي وسياســـاته فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي

لمســـتقبل واعـــد ، ومـــن ة ورســـم صـــورة واضـــحة ور يـــة دقيقـــ ممـــا يتوجـــب علـــى الجامعـــات إجـــراء ،االزمـــات 

 (1)ور داخليًا وخارجياً متطور مدعوم باألبحاث المتطالممكن وضع تصور للدور من خالل تعزيز منهاو 

 

 

   70فحة ( دور الجامعات في ادارة األزمات، ص 1) 
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  استراتيجية ادارة المخاطر واألزمات بالجامعات :المبحث الرابع

الحا  تواجهيمتاز عصرنا  التي  المتغيرات  بكثرة  جلي  مما  المعاصرة،  المؤسسات  من    علها  تطور  اإلدارة 

ا المؤسسة إلى بيئة  منهجيتها وفقا لهذه المتغيرات، التي اختصرت المفاهيم المتعددة للبيئة التي تعيش فيه

الذي   األمر  يوم،  بعد  يوما  االقتصادية  العولمة  مفهوم  مع  التعاطي  تزايد  مع  خاصة  اإلدارة واحدة،  جعل 

فإدارة المؤسسة أصبحت  ي دورًا تنفيذيًا لمهام تقليدية،د تؤد لم تعاتيجي في كل جوانبها و  تطبق الفكر االستر 

ليس أيبالمستقبلتهتم   و  ليمستقبل  ،  إنَّه  هو    المستقبلس  ،  بل  معه،  تتكيف  و  المؤسسة  تسايره  الذي 

التغير خاصة    في ظل بيئة تتسم بحدة ،راتيجيةاإلدارة االستالذي تتبصر به و تصنعه بواسطة    المستقبل

يت ومخابال علقفيما  تأكد  طر  يمكن  و عدم  المداخلة،  هذه  تطرحه  الذي  السؤال  فإن  عليه  و   . الفرص 

لضروري وجود استراتيجية إلدارة المخاطر بالموازاة مع استراتيجية المشروع  هل من ا  -صيا ته كما يلي:

 الذي ستنفذه المؤسسة؟ 

 التالية: ات المستخدمة للبحث إدراو الفقر لى هذا السؤال اقتضت المنهجية ولإلجابة ع
يقات إدارة  تطب  /    تعريف إدارة المخــــاطر    /تحديد مفهوم الخطر و المخاطرة    مفهوم إدارة المخاطر:    

 . الجامعةالمخاطر في 
في   المخاطر  إلدارة  االستراتيجي  ال  :الجامعةالبعد  إدارة  استراتيجية  مع    /مخاطرتعريف  التعامل  أساليب 

 . الةة إلدارة المخاطر الفعالمفاتيح االستراتيجي /ــاطرالمخ
 

 : مفهوم إدارة المخاطراألول :  المطلب

ن يتسبب في ضرر أو أذى لحياة اإلنسان المادية أو المعنوية  إن الخطر بمفهومه الشائع هو ما يمكن أ 

تماعية، فهل هذا المفهوم  ، و سمعته، و حتى عالقاته االجكممتلكاته، و البيئة المحيطة به، و ماله، و وقته

 على المؤسساتك  بقينط 
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 : تحديد مفهوم الخطر و المخاطرة

أ  تحقيق  في  المؤسسة  إدارة  يهدد  مستقبلي  حدث  كل  لألصول  خطراهدافها  يعتبر  ربحية  ال  عنه  تنجر   ،

متطوعون  لجنة،  كأعضاء   ( بشرية  موارد  من  المعنوية  فاألصول  تكلفتها  المستثمرة،  تزيد   ) مستخدمون   ،

كفاءتهباإل  احتمال نقص  إلى  هذا ا  ضافة  آثار  المؤسسة جراء  تأثر سمعة  ننسى  أن  دون  أداء مهامها،  في 

ـادية فقد يؤدي الخطر إلى فقدان المؤسسة لملكيتها على العمارات، و  الخطر. أما فيما يتعلق باألصول المــ

ال المواد، و حقوق  التجارية، مماالوسائل، و األجهزة، و  العالمات  المؤسسة    طبع، و  يؤثر سلبا على دخل 

 ناتج عن: المبيعات، و المنح، و المساهمات.ال

هو يعبر عن ذلك المقياس لدرجة الخطورة، و  مصطلح مرتبط بالخطر، ف  المخاطرةكما تجدر اإلشارة إلى أن  

 :  1الذي تحكمه مجموعة من البديهيات، يمكن حصرها فبما يلي  

 مصاحب لحياة اإلنسان. جد أنشطة بدون مخاطرة، فالخطر ال تو  -

 زء ال يتجزأ من عملية صنع القرار.اطرة جالمخ -

 بعض المخاطر قد تخبو، و لكن ما تلبث أن تظهر مخاطر أخرى.   -

إذن وفقا لهذه البديهيات، المخاطرة مسئولية الجميع في المؤسسة ألن الخطر ال يفرق بين أي جهة فيها، و  

له ع  بما أن أمثل قد الخطر مصادره عديدة، فإن  بينها حل  إدارة ي  دة حلول من  فالمطلوب من  كون خفيا، 

 المؤسسة البحث عنه و تفعيله.

 :تعريف إدارة المخاطر

ي الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر و تخفيضها إلى مستويات مقبولة، و بشكل أدق هي  النشاط اإلدار  2  هي

 ى:طر إلالمخا المؤسسة. و تهدف إدارةة و تخفيض المخاطر التي تواجه عملية تحديد و قياس و السيطر 

 درء الخطر أو الوقاية من عواقبه، و العمل على عدم تكراره.  - 

 
1 - http://fayoum.pathways.cu.edu.eg/le2_B6.doc, le 30 août 2008, 10:28:30 GMT. 
2 - http://ar.wikipedia.org/wikiإدارة المخاير -  يكيبيديا، المسسسعة الحرة /.htm, le 7 août 2008, 15:08:29 GMT. 

http://fayoum.pathways.cu.edu.eg/le2_B6.doc
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø©_Ø§Ù�Ù�Ø®Ø§Ø·Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø©_Ø§Ù�Ù�Ø®Ø§Ø·Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø©_Ø§Ù�Ù�Ø®Ø§Ø·Ø±
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 دوثها. التقليل من حجم الخسائر عند ح -

 دراسة أسباب حدوث كل خطر لمنع حدوثه مستقبال.  -

( المرفق  3م )قر والشكل )الوقت،  مع تتغير ضعفال نقاط ألن مستمرة عملية المخاطر وبهذا تعتبر إدارة

 ذلك.( بالمالحق يوضح

إدارة أن  أعاله،  الشكل  من  الوقاية المخاطر نالحم  المحتملة   حدوث  من تتضمن:  على-المشاكل  حد  و 

المشاكل اكتشاف  -لسواءا تصحيح  تتطلب حال في الفعلية و  بذلك  و   من دورة المخاطر إدارة حدوثها، 

 :تكون  مخاطرال لها الفعالية، فإدارةالمستمرة تضمن  الضوابط

  قبل فيها المر وب   ير  النتائج من للوقاية و تنفذ وفقها السياسات و اإلجراءات  تصمم :وقائية عملية -

 .حدوثها

  عندما  فيهـا المر وب   ير النتـائج على السيـاسـات و اإلجراءات وفقهـا للتعرف تصمم  :اكتشافية  عملية  -

 .حدوثها عدب األخطاء على التعرف يتم عن طريقها تحدث، و

من التأكد  يتم :تصحيحية  عملية  - التصحيحية اتخاذ  وفقها  اإلجراءات  و   ير   النتائج لرصد  السيـاسات 

 .تكرارها عدم من  د للتأك المر وب فيها، أو

تلك  هي:  بالسيـاسـات  المقصود  أن  إلى  اإلشـارة  توجيه   إدارة إلى تشير التي المكتوبة اإلرشادات  وتجدر  و 

توفرهـا، و التي تكون مرجعـا في حـال   الواجب  لمواصفات و ا الشروط حول إرشادات  تشمل  التي العمليات، و

 . السياسات  و اتبـاع تنفيذ  كيفية توضح التي كتوبة الم التعليمات  وجود خطر ما. أما اإلجراءات: فهي

 : ون تك أن و اإلجراءات فعالة، يجب  السياسات  تكون  و لكي

 .الفهم للخلط و عدم سهلة ن و تكو  متوافقة، تكون  ما ادراً ن الشفوية فالتعليمات  مكتوبة: -

 .العمليات  تدفق لتوضيح لالرسوم و األشكا  استخدام يتم و أن مباشرة، تكون  أن بمعنىو واضحة:  بسيطة -

 .لوظيفيا و مستواه  عمله لطبيعة وفقاً  موظف كل مع وجودها من  و ذلك بالتأكد  متاحة: -
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 .عليها العاملين كافة و ذلك بتدريب مفهومة:   -

 .عليها و التدريب  توصيلها من التأكد  من البد  تغيرها حالة ففي: عالقة ذات -

 .عليها منصوص  هو كما باتباعها ملينالعا جميع يقوم أن يجب مطبقة: /منفذة -

 :الجامعةتطبيقات إدارة المخاطر في   الثاني : المطلب

 :   1رها فيما يلي  ، و التي يمكن حصالجامعةلها  ارة المخاطر وفقا للمخاطر التي تتعرض يتم تطبيق إد 

ئتمان/االقتراض،  هي نقاط الضعف التي تواجهها المؤسسة في العمليات اليومية: اال   المخاطر التشغيلية:  -

 و االحتيال/ التدليس/ االختالس، و عدم الكفاءة، و عدم الرضى.

 يولة. ات و الخصوم/المطلوبات، و الستشمل شؤون إدارة األصول/الموجود  لية:مخاطر اإلدارة الما -

الخارجية:  - تتكيف    المخاطر  و  تعرفها  أن  عليها  يجب  لكن  و  المؤسسة،  تكون خارو سيطرة  ما  عادة  و 

 ها: كمدى االستقرار السياسي، و المنافسة، و الدعاوى القضائية، و متغيرات االقتصاد الكلي… ال .مع

ريق مختص بإدارة المخاطر،  مؤسسة مهما كان نوعها لديها فالنظر عن نوع إدارة المخاطر، فإن كل  وبغض  

المؤسسة،    2يتبع   تواجهها  التي  المخاطر  مع  تعامله  في  األولويات  إعطاء  ذات عملية  المخاطر  أن  بحيث 

سائر األقل و التي احتمالية  الخسـائر الكبيرة و احتمالية الحدوث العالية تعالج أوال، بينما المخاطر ذات الخ

 قل تعالج فيما بعد. حدوثها أ

ناحية النظرية، و لكن التجربة الميدانية تؤكد صعوبة تحقيق هذه العملية، فالموازنة ما بين المخاطر  هذا من ال

العالية، ال  ذات  القليلة و الخسائر  القليلة مقابل المخاطر ذات االحتمالية  العالية و الخسائر  يتم    االحتمالية 

 توليها دائما بشكل جيد. 

و إدارة مخاطر  ير محتملة، سيؤدي إلى تشتيت المصادر التي  فإن تمضية وقت طويل في تقييم  وعليه،  

عطاء عمليات إدارة المخاطر أولوية عالية جدا، سيؤدي كان من الممكن أن تستغل بشكل مربح أكثر، و إ 
 

1- www.microfinancegateway.org/audit/index.htm/file_3.pdf, le 7 août 2008, 15:08:29 GMT.  
2 -http://ar.wikipedia.org/wikiإدارة المخاير -  يكيبيديا، المسسسعة الحرة /.htm, le 7 août 2008, 15:08:29 GMT. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø©_Ø§Ù�Ù�Ø®Ø§Ø·Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø©_Ø§Ù�Ù�Ø®Ø§Ø·Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø©_Ø§Ù�Ù�Ø®Ø§Ø·Ø±
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حتى أو  مشاريعها  إكمال  في  المؤسسة  عمل  إعاقة  ت  إلى  في  المهم  فمن  لهذا  فيها،  إدارة  المباشرة  طبيق 

 ين الخطورة و الشك.المخاطر التمييز ب

ا يعكس بصورة  وعليه، فإن إدارة المخاطر التقليدية تواجه صعوبات في تخصيص و توزيع المصادر، و هذ 

" الفرصة الضائعةواضحة فكرة:  التكلفة  إدارة  ه لإلنفاق على  توجَّ التي  الموارد  مخاطر كان من "، حيث أن 

إداالممكن أن تستغل في نشا  أكثر ربحا، و حرصا من  المتاحة، فإن طات  الموارد  المؤسسة على ترشيد  رة 

اإلنفاق المادي و في نفس الوقت سيقلل من  تبني فكر استراتيجي إلدارة المخاطر في المؤسسة، سيقلل من  

 توضيحه في الفقرات التالية. النتائج السلبية للمخاطر إلى أقصى حد ممكن، و هو ما سنحاول 

 :الجامعةدارة المخاطر في  البعد االستراتيجي إل:   لثالثالمطلب ا

المخاطر   إلدارة  استراتيجية  وجود  على  تحرص  أن  مؤسسة  لكل   Risk Management البد 

Strategies) المشر استراتيجية  أو  المؤسسة،  العامة الستراتيجية  األهداف  مع  بالموازاة  يوظف  ككيان  وع  (، 

 وضحه الفقرات التالية.الذي ستنفذه المؤسسة، و هذا ما ست

 :استراتيجية إدارة المخاطرتعريف 

المحتملة   الخسائر جميع على  القضاء الممكن من ليس فإنه االعتبار، بعين تكلفة الفرصة الضائعة أخذنا إذا

 وسيلة و هي مخاطر المحسوبة،بال األخذ  عملية  عن عبارة 1المخاطر هي   إدارة فاستراتيجية للمؤسسة، لهذا

 كال حيث تتضمن من المخاطر، للتقليل االستراتيجيات  و تطبيق تها أولويا و ترتيب  تحديد المخاطرل نظامية

المحتملة الوقاية من المخاطر  االك  من  الفعلية، فهي عملية المبكر  تشافو  فيها مستمرة للمشاكل   تشترك 

 . مستويات المؤسسة جميع في الموارد البشرية

 
1- www.microfinancegateway.org/audit/index.htm/file_3.pdf, le 7 août 2008, 15:08:29 GMT.  
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مؤسسة يمكن حصرها بسلسلة مستمرة من  راتيجية إلدارة المخاطر في الكما أن الخطوات األساسية لبناء است 

 :  1خمس خطوات 

دة لكيفية النظر للخطر و كيفية التعامل معه : بوضع قاع(Establish The Context)تقييم البيئة    -

من  دارة المخاطر. كما أن تحديد األهداف  من قبل العاملين في المؤسسة، حيث يضمن ذلك تحديد فلسفة إ

 يز األحداث المحتملة التي تؤثر على إنجازها.قبل اإلدارة يمكنها من تمي

سؤالين: ماذا يمكن أن يحدثك و كيف يمكن  : و ذلك باإلجابة على ال(Identify Risks)تميز األخطار    -

ن  المؤسسة، و يجب َأن تميز اإلدارة بي   أن يحدثك فاألحداث الداخلية و الخارجية تؤثر على إنجاز أهداف

 األخطار و الفرص. 

: يتم هذا التحليل بأخذ إمكانية حدوث الخطر و درجة تأثيره على  (Analyses Risks)ألخطار  تحليل ا  -

المؤسسة   األخطار  أهداف  بها  تدار  أن  يجب  التي  للكيفية  واضحة  قاعدة  تحديد  يتم  حتى  االعتبار،  بعين 

 المقيمة.  

اإلد (Evaluate Risks)األخطار  تقييم    - تقدر  الحدوث  :  المحتملة  المخاطر  فعل  ارة  ردود  تختار  و 

نشاطا مجموعة  ذلك  بعد  اإلدارة  تطور  و  المترتبة،  اآلثار  تخفيض  أو  قبول،  تجنب،  لترتيب  للخطر:  ت 

 المخاطر حسب أولويتها. 

االستراتيجية الممكنة للسيطرة على  : في هذه المرحلة يتم تحديد البدائل  (Treat Risks)مناقشة األخطار    -

اتيجي األمثل منها، و الذي على ضوءه تطور خطط لمعالجة الخطر تتضمن  خطر، ثم اختيار البديل االستر ال

 الوسائل الالزمة لذلك. 

 
1- http://www.ksu.edu.sa/sites/Colleges/Arabic%20Colleges/AdministrativeSciences/DocLib11, 

le 9 septembre 2008, 12:28:39 GMT. 

http://www.ksu.edu.sa/sites/Colleges/Arabic%20Colleges/AdministrativeSciences/DocLib11/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ø¯Ø§Ø±Ø©%20Ø§Ù�Ù�Ø®Ø§Ø·Ø±.ppt
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رة إلى أن هذه الخطوات الخمسة ترافقها عملية مستمرة من الرقابة تقوم بها إدارة المخاطرة، و  وتجدر اإلشا 

تكون منفصلة لكل خطوة من  ، فهذه النشاطات الرقابية قد  راقبة و إجراء التعديالت حسب الضرورةذلك بالم

 بالمالحق (  3) انظر شكل رقم  الخطوات الخمسة السابقة، َأو قد تكون مجتمعة.

 :ساليب التعامل مع المخاطرأ

خدمة للتعـامل معها تقع ضمن  بعد أن تتم عملية التعرف على المخاطر و تقييمها، فإن جميع التقنيات المست

 :  1يسية التالية  أكثر من األربع مجموعات الرئ واحدة أو

العقود أو : و هي وسائل تساعد على قبول الخطر من قبل طرف آخر، و عادة ما تكون عن طريق  النقل  -

 الوقاية المالية، فالتأمين هو مثال على نقل الخطر عن طريق العقود. 

شراء  خطر ما، و مثال على ذلك عدم    لة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث : و تعني محاو التجنب  -

طر و  ملكية مـا أو الدخول في عمل ما لتجنب تحمل المسؤولية القانونية. إن التجنب يبدو حال لجميع المخا

من    لكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى الحرمان من الفوائد و األرباح التي كان من الممكن الحصول عليها

 النشاط الذي تم تجنبه.  

ة الخسائر الناتجة عن الخطر، و مثال على ذلك شركات تطوير  : و تشمل طرقا للتقليل من حد صالتقلي  -

 خاطر، و ذلك عن طريق تطوير البرامج بشكل تدريجي.  البرمجيات التي تتبع منهجيات للتقليل من الم

ا القبول  - فهذه  عند حدوثها،  الخسائر  قبول  تعني  و  تعتبر  :  المخاطر   استراتيجيةلطريقة  حالة  في  مقبولة 

التأمين ضد الخطر على مدى الزمن أكبر من إجمالي الخسائر. وعليه،   الصغيرة، و التي تكون فيها تكلفة 

أفضل مثال على ذلك حيث ال    و نقلها يجب القبول بها، و تعد الحرب فكل المخاطر التي ال يمكن تجنبها أ

 كن التأمين على الممتلكات ضد الحرب. بم

 
1- http://ar.wikipedia.org/wikiإدارة المخاير -  يكيبيديا، المسسسعة الحرة /.htm, le 7 août 2008, 15:08:29 GMT. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø©_Ø§Ù�Ù�Ø®Ø§Ø·Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø©_Ø§Ù�Ù�Ø®Ø§Ø·Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø©_Ø§Ù�Ù�Ø®Ø§Ø·Ø±
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م من  اإلدارة  يمك ِّن  المخاطر  إدارة  الستراتيجية  الجيد  اإلعداد  الطريقة  إن  باستخدام  تحليله  و  الخطر  عرفة 

ن نجاح  من آثاره، فهذه االستراتيجية تزيد م  الخطر أو يقلل المناسبة، ثم إيجاد الحل المناسب الذي يزيل ذلك

التعامل مع  و في الغالب،  .ظور التكلفة و الوقت و المواصفات، بأقل مشاكل ممكنةمن من و إنهاء المشروع

 تلف من وضع آلخر، فكلما وجدت البيانات الكافية كلما سهَّل ذلك من المعرفةالمشاريع يخ  في المخاطر

 دارة للمخاطر.الفعلية لألسلوب المناسب إل 

 : ة إلدارة المخاطر الفعالةالمفاتيح االستراتيجي 

بالعال  قدرة المؤسسة على تحقيق األهداف المسطَّرة سلفا، و يمكن أن يعبَّر  1بأنها    الفعاليةعرَّف  تُ  قة عنها 

   التالية:

قة / النتيجة المسطَّرة   الفعالية  = النتيجة المحقَّ

 حقيق الفعالية.  حد الصحيح نقول أن المؤسسة استطاعت تو كلما اقتربت هذه النسبة من الوا

 :  2المخاطر أن تحقق الفعالية إذا ما راعت إدارة المؤسسة المفاتيح التالية   اتيجية إدارةو يمكن الستر 

القيم لةالرسا بيان  - إدارة   النجاح خطوات أولى المؤسسة رسالة وضوح يمثل  الجوهرية: و  الستراتيجية 

 بعملية تلتزم و أن تنظيمية قيم وجود  أهمية تدرك أن فإن على إدارة المؤسسة ناجحة، كون ت المخاطر، وحتى

فاألفراد  القيم،  هذه  هدف عمل هو ما لمعرفة يحتاجون  تطوير  كيفية المؤسسةك و  المؤسسة   قيم ةقياد  و 

 للمؤسسة. و والء التزاما العاملون  فلن يطور الفهم هذا و بدون  ألعمالهاك

الواثقون  تحمسون الم األفراد  - فرد   أنفسهم: من و  كان المؤسسة في كل  إدارة   في دور هل موقعه أيًا 

 الالزمة و النظم ت السياسا و تصمم و تعدل األولوية، حسب  و ترتبها المخاطر تحدد  العليا المخاطر، فاإلدارة

 ذيون، فعليهم إطاعةالتنفي أما العاملون . السياسات  لتنفيذ  الواضحة التعليمات  تعطي من المخاطر، و للحد 

إبالغ السياسات  بالنقاط و  مخاطر، يف تحمل التي اإلدارة  يجعل اقتراح و طياتها  أن  شأنه  من  ما   كل 

 
مصر، س ة  -ة، دار الجام ة الجديدة ل  رر، اإلسك دريةال  أدس قحف، أساسيات الت اي    اإلدارعبد ال -1

   .25 ، ص  2002
2 - www.microfinancegateway.org/audit/index.htm/file_3.pdf, le 7 août 2008, 15:08:29 GMT. 
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اإلنسان مسئول بنسبة تتراوح    1الخطر، إذا علمنا أن    و تزداد أهمية األفراد في درأ  .مالءمة أكثر السياسات 

المؤسسة  90إلى    80بين   في  تقع  التي  الحوادث  عن  نسبة  %  أما  فترج  20إلى    10،  الباقية  إلى  %  ع 

 الظروف البيئية. 

نوع مهما  المشجع: المحيط/ ئةالبي  - كل التصرف، سرعة هو شيء فأهم  مداه، أو  الخطر كان   فعلى 

 ألن  .الخطر و الخسائر المرتبطة بها حاالت  لجميع السريعة لالستجابة جاهزة خطة  هاأن يكون لدي مؤسسة

 الجوهرية.  تزم بقيمهاتل بيئة وجود  على يؤكد  سوف و بصرامة، تصرف المؤسسة بسرعة

يجب أالَّ تكتفي إدارة المخاطر بكشف المخاطر في عملية الرقـابة االستراتيجية، بل    السليمة: هجيةالمن  -

ن تتخذ اإلجراءات التصحيحية التي تؤدي للحصول على النتائج المر وبة، و ال يمكن لإلدارة أن تتخذ  يجب أ

راعت  اإلج إذا  إال  بنجاح  التصحيحية  أسباب  راءات  تحديد  التالية:  اختيار الشروط  و  المسجلة،  االنحرافات 

 ي.  أنسب اإلجراءات التصحيحية، و التأكد من التنفيذ الناجح لإلجراء التصحيح

قدرة أمانة  - اإلجراءات  السياسات  أفضل إن األفراد: و  فعالية لن و  ذات  األف يتم مالم تكون  راد يطبقها 

ال ذلك  على  يساعد  و  سليمة،  بأن الواضح تفويض بصورة  الوصف التنظيمي الهيكل  ينص  للسلطات   و 

 تداخل عدم ات، بمعنىالواجب  المؤسسة، باإلضافة إلى فصل داخل و السلطة الوظيفي على خطوط التقارير

 المختلفة.  الواجبات بين الوظائف

األداء:  - و  الفعالية لضمان  التكلفة  و  على الكفاءة  المخاطر،  إدارة  بعين  تأخذ  أن ارةاإلد  الستراتيجية 

 في  النمو و أن خاصة  المؤسسة، عمل تطور مع  تكلفة زائدة أو عبئاً  تمثل أصبحت  التي جراءات االعتبار اإل

 . المؤسسة و قيم ثقافة على أو للعاملين ) األداء ( الحالة النفسية على عكسية أثار ؤدى إلىي ذاته قد  حد 

 المخاطر، إدارة لعملية ة خاص حيوية ذات  المعلومات  دارةتعتبر نظم إ  عليها: يعتمد معلومات رةإدا نظم  -

يمكن حيث  على ال  معروف، شيء السيطرة  الدقيقةفالم عنه، كافية معلومات  توجد  ال أو  ير   علومات 

 فإن المؤسسة  يه،و عل  العمليات. أوجه كافة إلى المحاسبة منها، و تتعدى المخاطر و الحد  لمتابعة ضرورية

 .معلومات ال و تدفق على محتوى  و يسيطر يدير نظام إلى بحاجة

 
 

-اإلسك درية ل  رر، الجديدة الجام ة رلت ايم    إدارة المسارد البررية، داعبد ال اار ح ا ، الا سك ا -1

  .539  ص   ، 2002 س ة  ر،مص
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 خـاتمة: ال

   :ملخص نتائج الدراسة  

سلبيات وايجابيات وكذلك تبعياتها  ا من  امعات السعودية بما فيهحال الجسعت هذه الدراسة إلى تناول  

تلك األزمات أسبابها وانعكاساتها وسبل حلولها لمواجهة  لتطرق ألزماتها ومخاطر ادارتها و ل  وتقسيماتها وذلك

ة سوق العمل بما تقدمه الجامعات  ومعرفة عالق  ذلك،طالة الخريجين ودور الجامعات في  وخاصة ما يمس ب

   مجتمع.الات أهيل وتدريس مناسب لحاجيمن ت

فـي  الدراسة  تطرَّقت  كما   المخــاطر  إدارة  استراتيجية  تكتسبها  التي  األهمية  مـع    الجامعةإلى  بالموازاة 

اتجهت   كلما  تزداد  التي  االستراتيجية  األهمية  هذه  العامة،  تحقيق    الجامعةاستراتيجيتها  الميزة  نحو 

يه  ملكه من خالل ما ت والتعليمية التخطيطية والمخرجات التربوية من موارد، فال يمكن تجاهل الدور الذي تؤد ِّ

االستراتيجي   التخطيط  في  المخاطر  الوقت  للجامعةإدارة  في  المخاطر  عن  المعلومات  توفير  من خالل   ،

التي االستراتيجية  البدائل  لتنمية  المطلوبة،  وبالدقة  باإلضاف  المناسب  التحقق،  ممكنة  أهدافًا  إلى  تعكس  ة 

مق تقليل  على  تعمل  اومة  العمل  بحيث  االستراتيجي،  التنفيذ  عملية  أثناء  التنظيمي  للتغيير  البشرية  الموارد 

على كشف كل خطر قد يهدد هذا التغيير التنظيمي، وجعله هدفًا لهم عوض أن يكون مصدرًا للتوتر وعدم  

 الرضى الوظيفي.  

   التوصيات:

 م بما يلي: ن تقو جدر بها إلدارة المخاطرة أي الجامعةومما تقدم ذكره نجد أن 

 . للجامعةاستحداث قسم ادارة المخاطرة في الهيكل التنظيمي  -

خطة تنبثق منها تحدد مجموعة الطرق التي ستستعمل لمعالجة    ووضعبناء استراتيجية إلدارة المخاطر،   -

 كل خطر.
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 ر.ألخطاطرق المخططة لتقليل تأثير اح للخطة االستراتيجية، و اتباع كل الالعمل على التطبيق الناج -

فـي أي مرحلة من مراحـل هذه   مراجعة و تقييم الخطة االستراتيجية تعتبر عملية مستمرة و يمكن أن تبدأ -

أكثر من فائدتها   الخطة، و يمكن أن يستمر تحليل و إدارة المخاطر إلى أن تصبح تكاليف استخدامها

 محتملة للمؤسسة. ال

اإلدارات الوظيفية المختلفة في المؤسسة، يضمن    اطر وتصال فعَّال بين إدارة المخضرورة إرساء نظام ا  -

مستويات   كل ِّ  في  بأي خطر  المتعلقة  البشرية  الموارد  وانشغاالت  مقترحات  وإيصال  المعلومات،  تبادل 

 .الجامعة

 حديثة اتصاالت  أجهزة مثل األزمات  لمواجهة تستعمل  تيال الوقائية األدوات  و األجهزة من المزيد  توفير -

 . الحريق أو السرقة أزمات  ضد  ارإنذ  أجهزة و

 ألزمات  تعرضت  التي خاصة األجنبية التعليم مؤسسات  ممارسات  و خطط و تجارب  من االستفادة -

  .سابقة

 حتى منها التعلم و سابقةال األخطاء من االستفادة و انتهائها بعد  األزمة أثار لتقييم خاصة برامج تطوير -

 .المستقبل في تتكرر ال

 . للجامعة الداخلية البيئة على انتهائها بعد  األزمة أثار لمعرفة داخلية اسات در  و بحوث  إجراء -

 في والعاملين الموظفين  وقدرات  مهارات  لتطوير األزمات  إدارة مجال في متخصص  دبلوم إنشاء ضرورة -

 .الجامعة مناهج ضمن وذلك األزمات  إدارة مجال

ولديه الكفايات  ،    ى فهم منظومة الصراع را علأن يكون جاهزا ومؤهال وقاد   البد لإلداري في الختام ،  و 

إدارة الصراع والممثلة   الفاعلة في  للطرق  ير  يكون واعيا  للتعامل معها. وأن  الفنية والتصورية واإلنسانية 

با المشكلة  وتطويق  الصراع،  وتجاهل  اإلجراءات  اتخاذ  وتسويبعدم  إجراءات،   دون  فقط  بها  فها العتراف 

ي مراعاة الطرق التي تمنع الخالف والصراع داخل مدرسته، مثل التركيز على  إلدار والتكتم عليها . وعلى ا
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  ، والمجموعات  األفراد  بين  التواصل  عمليات  وتسهيل  المهام،  وتحديد  للمؤسسة،  العامة  األهداف  نشر 

لى  حترام بين العاملين .كما عة، والحرص على توفير جو من الثقة واالوتفويض الصالحيات، وتحقيق العدال

داري استخدام استراتيجيات في كيفية اداء مهامه تسهم في تخفيف نشوء الصراع والخالف في المؤسسة  اإل

والفصل بين األفراد عند الضرورة ، وتقليل االحتكاك   مثل   االعتماد  على القوانين والتعليمات الواضحة،

أهداف   إيجاد  ومحاولة  المجموعات،  ابين  روح  وتنمية  بينهم،  المشكالت،   والمبادأة   لحوارمشتركة  بطرح 

للمؤسسة  العامة  المصلحة  على  والتركيز  النزاع  حل  في  أحيانا  ثالث  طرف  وإدخال  الفريق  بروح  والعمل 

  ت السلوكياكل ذلك و يره من    ،واستخدام التدريب لتنمية مهارات األداء، والعالقات اإلنسانية بين األفراد .

هارات األطراف المتنازعة تسهم في النظر إلى مشكلة الصراع أو م  التي تصب في مهارة اإلداري   اإلدارية

شاملة بكل جوانبها وأبعادها للوصول إلى الحلول اإليجابية والسليمة بما ينعكس على صحة    منظوميهنظرة  

    آخر.اجتماعي المؤسسة كانت مدرسة أو جامعة أو أي تنظيم 

   جديدة:لبحوث  الدراسات المقترحة

 . بالمملكة الخاصة الجامعات  في األزمات  إدارة يات تيجواسترا أساليب  -

 .الجامعات بالمملكة في األزمات  إدارة في العامة العالقات  ورد  -

 بالمملكة. الجامعات  في األزمات  إدارة وتقنيات  أجهزة استخدام واقع  -
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 (دراسةمصادر ومراجع ال )

المتخصصة، - القومية  و   المجالس  للتعليم  القومي  المجلس  الدورة  تقرير  والتكنولوجيا  العلمي  البحث 

 10، ص 2004الحادية والثالثون ،  

القاهرة   -  ، والنشر  للطباعة  قباء  دار  الجامعي،  التعليم  في  التجديد  الدهشان،  جمال   ، بدران  شبل 

 . 36ص م، 2001

الكمي - الفاقد   ، درا  حسان محمد حسان  الجامعي،  التعليم  في  دكتوراه  وعوامله  ميدانية ، رسالة  سة 

 .   330،  329، ص 1979منشورة ، كلية التربية جامعة عيش شمس    ير

- ( حسن  ط2001البزاز،  والتحول،  الغليان  نقطتي  بين  األزمة  إدارة  الجامعية  1(،  المؤسسة   ،

 وت.للدراسات والنشر، بير 

في   - المنهج  فهمي،  الدين  سيف  طمحمد  المقارنة،  االن2التربية  مكتبة  القاهرة،  ،  المصرية،  جلو 

 590، 589ص  م، ص 1985

   101صفحة    1973مجمع اللغة العربية   -

مخرجات مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ، خالد بن سعد السليمي، جامعة أم   -

 هـ1435القرى، 

  –  215ص  ، دار  ريب للطباعة والتوزيع ، ص  ، إدارة الموارد البشرية ، القاهرة    علي السلمي -

217   

 387ة الموارد البشرية ، مرجع سابق ، صفحة علي السلمي ، إدار  -

لولوه عبدهللا المسند ، اقتصايات العمل ، النظرية المتوسطة ، الدوحة ، سنابل للدراسات االقتصادية   -

 229والتطوير ، صفحة  

   70الجامعات في ادارة األزمات، صفحة دور  -
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مصر،  -جديدة للنشر، اإلسكندريةنظيم و اإلدارة، دار الجامعة العبد السالم أبو قحف، أساسيات الت -

 .  25م، ص   2002سنة 

للنشر،   - الجديدة  الجامعة  دار  البشرية،  الموارد  إدارة  و  التنظيمي  السلوك  حنفي،  الغفار  عبد 

 .  539، ص م  2002مصر، سنة -اإلسكندرية 

 8 تقب يةالماأ الرؤيأة ل د ة مقدمة عمل قة ر .الماتقب ية الت  يمية لاياسات ا ، صالح دن خالد  الا طان، -

 أم 1440 عا  حتف الا سدي للقتصاد  - ه 1422 ش بان

ايثار عبدالهادي محمد، استراتيجية ادارة االزمات:تأطيير ماأاميم ، ع أف  اأم الماأسر االسألم ،  -

االقتصادية  ص اعية، دحم م رسر ا  مج ة ال  س القتصاد، مام ة د داد قا  االدارة ال  ية االدارة  ا

 .  63 -47ص:  2011،  64ال دد  17  االدارية ، المج د 
، دطالأة خريجأ  مسساأات الت  أي  ال أال  الاأ سديين، 1430ال سيصر، خالد دن رشيد دأن محمأد ،   -

  ة أ  القرى ، مكة المكرمة. اق ها  أسبادها  ح سلها، رسالة د تسراه، مام

- http://fayoum.pathways.cu.edu.eg/le2_B6.doc, le 30 août 2008, 
10:28:30 GMT. 

- http://ar.wikipedia.org/wikiالحرة المخاطر  -  ويكيبيديا،  الموسوعة   htm, le 7./  إدارة 
août 2008, 15:08:29 GMT. 

- www.microfinancegateway.org/audit/index.htm/file_3.pdf, le 7 août 2008, 
15:08:29 GMT.   

- http://fayoum.pathways.cu.edu.eg/le2_B6.doc, le 30 août 2008, 
10:28:30 GMT. 

- http://ar.wikipedia.org/wikiالحرة الموسوعة  المخاطر  -  ويكيبيديا،   htm, le 7./  إدارة 
août 2008, 15:08:29 GMT. 
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 (1يوضح الوضع الحالي للتعليم بالمملكة العربية السعودية   1قم شكل ر )

 
 

 

 
 

تعليم العالي في المملكة العربية السعودية ، خالد بن سعد السليمي، جامعة أم  المصدر : مخرجات مؤسسات ال  1

 هـ1435القرى، 
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 المخاطر إدارة : عملية2رقم  الشكل
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 اكتشافية

 المخاطر  تحديد    1-

 مراجعة  6-
 السياسات 

 ـات سياســــــــ ير تطو   2-
  لترتيب  إجراءات  و

 المخاطر

الكفاءة   تباراخ  -5
 ائج ــالنت مراقبة و

 تطبيق    4-
 تحديد   و  السياسات 

 المسؤوليات 

 تصميم   -3
 اسات للتخفيف ــــــالسي
 اطر المخ حدة  من
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 وآليات تنفيذها(وضح برامج التعليم الجامعي بالمملكة ي  1)جدول رقم   

 أسلوب أو آلية التنفيذ  البرنامج 
 إنشاء صندوق التعليم العالي الجامعي برنامج إعادة تنظيم المكافآت 

 العاليإنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم  امج اختبارات القبول الموضوعيةبرن
 لالعتماد والتقويم األكاديمي  نشاء الهيئة الوطنية التعليم العاليبرنامج ضبط الجودة في 

إنشـاء إدارة عامــة للتعلـيم العــالي األهلـي وصــدور اللــوائح  برنامج مشاركة القطاع األهلي
 ظمة للكليات والجامعات األهلية، وصدور توجيهالمن

 والدراسات التطبيقية معاهد للبحوث  5إنشاء  لتعاقديةبرنامج تعزيز األبحاث التطبيقية وا
 إشراك القطاع األهلي بإداراته وتشغيله تنظيم اإلسكان الجامعيبرنامج إعادة 

ــ برنامج اإلتصال الدولي ــدة ، كنــ ــملت الواليــــات المتحــ دا ، بريطانيــــا ، زيــــادات شــ
فرنسان ، ألمانيا ، سويسرا ، أسبانيا ، إيطاليا ، بلجيكا ، 

افريقيا ، واستراليا شرق أوروبا ، وروسيا ، وجنوب   ودول
مــــذكرة تفــــاهم مــــع  100وقيــــع أكثــــر مــــن ، واليابــــان ، وت

 جامعات عالميــة ودول أخرى.
 دراســــة البكــــالوريوس فــــي الطــــب فــــي كــــل مــــن كنــــدا برنامج االبتعاث

 ونيوزيلندا واستراليا وجامعة الخليج العربي. 
 

 م(2020)  هـ 1441/   1440لب على العمالة تقديرات العرض والط 2)جدول رقم  

 القوى العاملة )باآلالف(أعداد  البيان العرض والطلب 
 

 الطلب : 
 

 984.0 الخدمات الحكومية
 127.0 النفط والغاز

 9635.0 القطاع الخاص 
 10746.0 إجمالي الطلب 

 29717.0 عدد السكان السعوديين العرض : 
إجمـــــــــــــالي عـــــــــــــدد العمالـــــــــــــة 

 السعودية
8263.0 

الموازنة بين الطلب 
 لعرض:وا

 2483.0 العمالة الغير السعودية
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   3جدول رقم 

ة  تقديرات أعداد الطالب الملتحقين والخريجين في التعليم العام والتعليم العالي حسب الجنس والمرحلة التعليمي

 م( 2020هـ )1440/1441)باآلالف( للعام 

 البيان
 

 اإلجمالي الطالبات  الطالب 

 
 ب الملتحقينالطال

 3331 1700 1631 يةالمرلحة االبتدائ
 2200 1090 1110 ةالمرحلة المتوسط
 1746 910 836 المرحلة الثانوية

 التعليم الجامعية والعالي
 )عدا االبتعاث( 

3957.4 4150 8107 

 28.7 - 28.7 يإجمال
 28.7 - 28.7 التعليم العالي الفني
 44.0 - 44.0 التعليم الثانوي الفني

 
 الطالب الخريجون 

 92 64.1 27.9 يم الجامعيالتعل
 445.2 206.9 238.3 لثانوي التعليم ا

 582.9 282.4 300.5 التعليم المتوسط
 1120.1 553.4 566.7 إجمالي

 - - 13.8 التعليم العالي الفني 
 - - 12.1 التعليم الثانوي الفني

 

 


