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المصادر والمراجع.

المحتويات



 أوًال: التوصيات

1- إيجاد برامج تدريبية لتأهيل الشباب السعودي بما يراعي احتياجات سوق العمل الحالية والمتوقعة
مستقبًال، وينسجم في الوقت ذاته مع الطموحات االقتصادية للمملكة.

2. ربط البحث العلمي بواقع التحوالت في المجتمع السعودي، على أن يتحدد هدفه في تقديم
الحلول واقتراح المبادرات االقتصادية العملية.

3. إعداد دليل موجه للخارج بالفرص االقتصادية واالستثمارية الواعدة في المملكة الجاذبة لرؤوس
األموال، وما يقترن بذلك من ميزات حصرية تنفرد بها المملكة.

4. إيجاد شروط جديدة لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة تساعد على استقطاب أعضاء
فاعلين بالفعل من شأنهم طرح رؤى حقيقية لتطوير هذه الشركات.



وبقدر ما يقدم التطور العلمي من خدمات جليلة في خدمة اإلنسان
والزيادة في وسائل الرفاهية إال أنه في نفس الوقت يلقي بظالله
المخيفة على مستقبل الوظائف والتي يستفيد حاليا منها شرائح
كبرى من القوى العاملة. ومعظم االتجاهات العلمية في مراكز البحث
والتطوير تنصب اهتماماتها في أتمتة األعمال عن طريق جعل اآلالت
ذكية بقدر أنها تستطيع القيام ذاتيا بعمل الكثير من األنشطة التي
يقوم البشر بها في الوقت الحالي بكفاءة ودقة أعلى إلى حد يمكن

لها تدريجيا أن تحل محل البشر.
وعلى سبيل المثال، تشير بعض التقارير إلى أن تقنية الروبوت في
أتمتة العمليات كبديل عن اإلنسان ستؤدي إلى إلغاء أكثر من 5 مليون
وظيفة بحلول عام 2020 م!! الروبوت (أو اآلالت الذكية) ستحل محل

وظيفة من كل ثالث وظائف بحلول 2025م.

 قد يكون مستقبل العمل أكثر غموضًا بالنظر إلى أن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي واألتمتة المهيأة
الستخدام الروبوتات تتحسن بشكل متزايد في أداء األعمال والمهام المعرفية والمادية التي تشكل
جزءًا كبيرًا من عمل اليوم. مما يتوقع معه أتمتة األنشطة البشرية المعقدة. وقد يؤدي ذلك إلى

سوق عمل يمكن فيه إحالل تكنولوجيا التشغيل اآللي محل العمل والموهبة البشرية.

ث

ثانيًا: مستقبل العمل: اآلثار المترتبة على القطاع الخاص



وتعد الوظائف ذات األنشطة الروتينية والمتكررة والمنخفضة
القيمة أكثر الوظائف عرضة لالستبدال بالروبوت المدعوم بتقنيات

الذكاء االصطناعي والذي يتفوق بها عن اإلنسان.

وثمة تخوف من أن يسبب التغيير التكنولوجي في المستقبل القريب تزايد البطالة، بينما هناك مؤشرات بأنه حتى مع تقلص أو اختفاء
وظائف قديمة، فقد تنشأ وتتوسع صناعات جديدة تلبي الرغبات واالحتياجات البشرية المختلفة. وتشمل الوظائف المستقبلية وظائف
من عينة: محللي البيانات، وأخصائي التعلم اآللي والميكانيكي، ومدراء العمليات العامة، ومتخصصو البيانات الضخمة، وأخصائي التحول
الرقمي، ومتخصصي المبيعات والتسويق، والمتخصصين في التكنولوجيا الجديدة، وأخصائي التطوير التنظيمي، ومطورو البرامج
والتطبيقات والمحللون، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وأخصائي األتمتة، ومحترفي االبتكار، ومحللي أمن المعلومات، وكذلك
المتخصصون في التجارة اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي، وتجربة المستخدم واآللة البشرية، ومصممي التفاعل، وتدريب وتطوير
المتخصصين في الروبوتات والمهندسين، وأخصائيو الثقافة والناس، ومعلومات العميل وعمالء خدمة العمالء، ومصممي الخدمات

والحلول، وأخصائي التسويق الرقمي واالستراتيجيات.
إال أن الوظائف المتوقع إنتاجها تحمل سمات معينة من أهمها: التفكير التحليلي واالبتكار، واستراتيجيات التعلم والتعلم النشط، واإلبداع
واألصالة والمبادرة، وتصميم التكنولوجيا والبرمجة، والتفكير النقدي والتحليل، وحل المشاكل المعقدة، والقيادة والنفوذ االجتماعي،

والذكاء العاطفي، والتفكير وحل المشكالت، وتحليل النظم وتقييمها.



 
ومن جانب آخر فإن هناك بعض القدرات البشرية غير قابلة لألتمتة؛ مما يهيئ فرص عمل ومهن جديدة بدافع
القوى االقتصادية الكامنة، أو نمو خدمات معتمدة على ابتكارات مستحدثة. وستتمتع نماذج التوظيف في
المستقبل بمرونة أعلى، حيث تتميز بانتشار أكبر للعمل بدوام جزئي، والعمل عن بعد، والعمل بناء على المشروع
وليس وظيفة ثابتة، وتكون الرواتب بناء على النتائج بدال من نظام الوقت. هذا النظام الجديد سوف يجعل
الشركات أكثر مرونة وقدرة على التكّيف والمحافظة على العقول والمواهب. كذلك فإن األتمتة تجلب فرص

كبيرة وذات قيمة اقتصادية هائلة.
 

 
ومن المهم في هذا اإلطار إشراك سوق العمل في تحديد مخرجات العملية التعليمية، بحيث يتم استقاء البيانات
والمعلومات الفعلية عن  سوق العمل من واقع إحصاءات المهن لدى وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية ، وعليها
ُتبني استراتيجيات مخرجات التعليم؛ لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم مع سوق العمل السعودية. كذلك فإن
من الضروري البدء الفوري في افتتاح تخصصات جامعية جديدة تتماشى مع أهداف وتطلعات الرؤية، وتضمن
التوظيف الفوري لخريجيها، ومنها على سبيل المثال: إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد، والطاقة المتجددة،

وهندسة  الموارد، واإلنتاج المرئي والرقمي، وصناعة التعدين وغيرها من التخصصات المستقبلية.



يفرض التقدم الهائل؛ الذى يشهده الواقع المعاصر تحديات تستوجب حلول إبداعية مبتكرة في
مختلف المجاالت االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية والثقافية....إلخ.

ويعرف اإلبداع بأنه أفكار جديدة، ومفيدة، ومتصلة بحل مشكالت معينة، أو تجميع، وإعادة تركيب
ألنماط المعرفة في أشكال فريدة. وال يقتصر اإلبداع على تطوير السلع والعمليات المتعلقة بها
فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل اآلالت والمعدات، وطرائق التصنيع، والتحسينات في التنظيم، ونتائج

التكوين لضمان ازدياد اإلنتاجية. ويكون للبيئة دور فاعل في نمو اإلبداع وتطوره.

ثالثًا: االبتكار وريادة األعمال كمحرك للنمو االقتصادي

ويشير المدلول االصطالحي لالبتكار Creativity إلى أنه مفهوم مركب، يتضمن مزيج من
القدرات، واالستعدادات، والخصائص، والسمات الشخصية التي إذا ما وجدت بيئة مناسبة؛
يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتاجات أصيلة، وجديدة، بالنسبة لخبرات الفرد
أو خبرات الجماعة في أحد ميادين الحياة اإلنسانية. ويعد التجديد واالبتكار واإلبداع ركيزة
رئيسة من ركائز تقدم المجتمع، بل أساس تغير المجتمعات وتطورها. فاالكتشافات الجديدة

وراءها جهود مضنية.
وريادة األعمال مصطلح مرتبط بالتخطيط المحدد، لمواجهة مخاطر محسوبة، بناء على

معرفة السوق، والموارد المتاحة، لتحقيق النجاح المأمول.



وفي هذا اإلطار وفيما يتعلق بدور الجامعات
والمؤسسات البحثية في االبتكار وريادة األعمال
كمحرك للنمو االقتصادي، تجدر اإلشارة إلى أن
الجامعات تنقسم اليوم إلى عدة أجيال، الجيل األول
يركز على التعليم أو التلقين، بينما يهتم الجيل الثاني
بالبحث العلمي والذي كان يقتصر في العادة على
األبحاث ذات الصلة بالترقية العلمية دون أن يكون لها
دور مجتمعي أو انعكاس اقتصادي حقيقي أو
ملموس، أما الجيل الثالث فيعتمد على البحث العلمي
التطبيقي، ويعتمد كذلك على ريادة األعمال واالبتكار.
ومخرجات هذا الجيل من الجامعات هي المطلوبة
لسوق العمل بالنسبة للمملكة من ناحية مراعاة
متطلباته، وهو ما من شأنه التأثير باإليجاب في

االقتصاد.

ويعد االبتكار وريادة األعمال من أهم محاور البحث
العلمي، وتبدأ مراحل البحث العلمي التطبيقي بفكرة
البد أن يتم إثباتها علميًا، ومن ثم يتم االنتقال إلى
النمذجة، ثم يتم االنتقال إلى تطوير الفكرة بحيث
تصبح مالئمة الحتياجات السوق، وأخيرًا يكون التطبيق

الفعلي في الصناعة أو غيرها من المجاالت.



وعليه يمكن أن تلعب الجامعات أدورًا متعددة ومهمة في مجال ابتكار األعمال واستثمارها، والتي تسهم في تطور
المجتمع وتقدمه المعرفي واالقتصادي واالجتماعي. وتشمل العوامل التي يمكن أن تعزز نشاط ريادة األعمال الفعال:
المستويات المرتفعة من التعليم والتدريب، ومستويات أسواق المال، والبضائع، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
كعامل للتطوير، والقيمة المضافة. ويتطلب الحصول المتطور على تكنولوجيا المعلومات واالتصال تمويًال كبيرًا، وإصالحًا
لألنظمة التعليمية، لتلبية حاجات مجتمع المعرفة، مما يعزز نشر المعرفة المتطورة، وييسر استخدام تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت الجديدة.
ويصبح التحدي الذي يواجه المملكة في الوقت الراهن في توجهها نحو المستقبل التحدي المتعلق بكيفية تحويل

األفكار البحثية إلى مشاريع خدماتية أو مؤسساتية أو صناعية أو حلول لسوق العمل في
مجاالت معينة تبقى األكثر طلبًا. وكذلك تطويع استخدام التكنولوجيا على نحو واسع في تحقيق التطوير الصناعي.
والخالصة أن من الضروري القضاء على الفجوة بين الجامعات والمؤسسات البحثية وبين واقع المجتمع من خالل الموازنة
بين تطلعاته المستقبلية وإمكانياته الفعلية. والمجاالت التي يمكن لها اإلفادة من تطوير األفكار البحثيةعديدة، كالحج

والعمرة، والطاقة المتجددة، والترفيه، وغيرها من المجاالت.



أيضًا من المهم اإلفادة من الجامعات في تقديم حلول عملية لتطوير المنتجات وزيادة التصدير، وتطوير عالقتها مع
الشركات لتبقى على استعداد لتقديم حلول للمشكالت التي تواجهها هذه الشركات، وكذلك تقديم االستشارات لدعم

رواد األعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويعتبر مجال البحوث التطبيقية ذات الصبغة التقنية من أهم أوجه التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية، من
منطلق أن يدرك القطاع الصناعي أن الجامعات ومراكز البحوث هي أماكن يتم البحث في إطارها عن المعرفة، وأن أي
فكرة أو نظرية تولد في محيط الجامعة أو المركز البحثي ستكتسب حياتها من مختبرات البحوث، ولكنها سوف تتحول
إلى حقيقة واقعية في السوق بواسطة التصنيع، لذا فإن االلتزام األكاديمي هو البحث عن المعارف الجيدة وتبادلها،
بينما يكون االلتزام الصناعي هو تشجيع ودعم هذه المعارف من خالل تمويل البحوث األساسية والتطبيقية وتطويرها،

وإنتاج النماذج وترجمتها إلى منتجات وخدمات.





ُتعرف الشركة المساهمة بأنها عبارة عن شركة يتم تكوينها حسب القانون برأس مال مقسم إلى أجزاء
متساوية يسمى كل جزء منها سهمًا يكتتب فيه، وذلك للقيام بغرض ما أو أغراض معينة بهدف الحصول على
الربح الذي يوزع بين المساهمين، ويميز شركات المساهمة عن غيرها أن أساس الشركة المساهمة هو المال
وليس العامل الشخصي. ويتكون رأسمالها من أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول على عكس شركات

األشخاص التي تمتاز حصص رأسمالها بأنها غير
قابلة لالنتقال، وليس من الضروري أن تكون متساوية، كما أن مسؤولية المساهمين في شركات المساهمة
محدودة كل بقدر ما اكتتب به من أسهم في رأس المال، كما يستحيل إعطاء كل مساهم حق االشتراك في

اإلدارة نظرًا لكثرة عددهم وتغير أشخاصهم.

   
رابعًا: مستقبل الشركات المساهمة

والواقع أن الشركات أصبحت في الوقت الحاضر تحتاج بصفة مستمرة إلى التجديد والتطور، ففي دراسة لجامعة
(ييل) تبين أن متوسط عمر الشركات األمريكية العمالقة قد انخفض من 67 سنة في عام 1920 إلى 15 سنة في
عام 2017، والمتوقع أن نحو 75% من الشركات العمالقة الموجودة اآلن لن تظل على قيد الحياة بحلول سنة
2027. ونفس األمر ينطبق على الشركات البريطانية حيث أن نحو 24 شركة فقط من بين أهم 100 شركة بريطانية

ما تزال موجودة بينما الباقي قد انتهت ولم تعد موجودة.



والواقع أن الشركات أصبحت في  الوقت الحاضر تحتاج بصفة مستمرة إلى التجديد والتطور، ففي دراسة
لجامعة (ييل) تبين أن متوسط عمر الشركات األمريكية العمالقة قد انخفض من 67 سنة في عام 1920 إلى
15 سنة في عام 2017، والمتوقع أن نحو 75% من الشركات العمالقة الموجودة اآلن لن تظل على قيد الحياة

بحلول سنة 2027. ونفس األمر ينطبق على الشركات البريطانية حيث أن نحو 24 شركة فقط من بين أهم 100
شركة بريطانية ما تزال موجودة بينما الباقي قد انتهت ولم تعد موجودة.

ولعل السبب في اندثار تلك الشركات أو قصر عمرها هو عدم التجديد أو التطور، ولألسف الشركات لدينا في
أغلبها تسير على نفس المستوى، حيث تعتمد معظم الشركات الموجودة في السوق السعودي على منتج
من األرض أو منتجات بتروكيماوية يتم تصديرها، لكن ال يوجد منتج يعتمد على التكنولوجيا على الرغم من أننا
نعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة. والمالحظ أن الدولة في المملكة قد سبقت القطاع الخاص في هذا

المنحى المتعلق بإيجاد شركات تطور صناعات أو تطور منتجات ال يزال القطاع الخاص بعيدًا عنها.
وبالتركيز على الشركات المساهمة القائمة ومن أجل أن تستمر في المستقبل، نجد أنها في حاجة ماسة جدًا
لتفعيل الحوكمة، وهو ما تلزم به هيئة سوق المال الشركات. الشيء اآلخر أن معظم مجالس إدارات الشركات
المساهمة والتي يتعين عليها أن تخلق الفرص لهذه الشركات أصبحت تعتمد على العالقات وليس القدرات
مع أنها األهم. أيضًا من الضروري إيجاد شروط جديدة لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة تساعد على

استقطاب أعضاء فاعلين بالفعل من شأنهم طرح رؤى حقيقية لتطوير هذه الشركات.
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6- ضياء الدين محمد مطاوع وآخرون: تصور مقترح لتفعيل االبتكار واإلبداع وريادة األعمال في برامج

التجربة التكاملية للجامعات الخليجية، دراسة مقدمة إلى مؤتمر: "الجامعات ورؤية المستقبل.. ابتكار
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