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مجال التنمية االقتصادية 
تعزيز نمو اقتصاد الدول من خالل زيادة مستوى النشاط 

التجاري وزيادة نسبة التوظيف. 

التحدي األول 

      مـن خـالل عـدة جـوالت بـحثية ركـزت عـلى اسـتطالع  رأي  شـمل أكـثر مـن 750 شـاب 

وشـابـة حـول الـمملكة وإجـراء عـدد مـن الـمقابـالت الـفرديـة وورش عـمل مـع 

خـبراء ورواد أعـمال فـي مـجال الـتنمية االقـتصاديـة وصـلنا لـعدد مـن التحـديـات فـي 

هذا المجال منها إكساب خريجي الجامعات الخبرة المطلوبة.  

        يـعانـي الـمجتمع حـالـيا مـن وجـود فـجوة كـبيرة بـين مخـرجـات الـتعليم الـعالـي 

ومـتطلبات سـوق الـعمل، مـما يحـد مـن جـاهـزيـة الشـباب ويـقلل مـن فـرصـهم فـي 

الـحصول عـلى الـوظـائـف الـمناسـبة، لـذلـك مـن الـضروري إيـجاد الحـلول الـتي تـمكن 

الشــباب وتــساعــدهــم عــلى اكــتساب الــمعارف والــخبرات الــعملية والــمهنية 

والـتطبيقية، خـاصـة فـي الـمجاالت الـمطلوبـة بـشكل كـبير فـي سـوق الـعمل، 

وفـيما يـلي بـعض األسـئلة الـمحفزة لـألفـكار لـتساعـدك عـلى تـقديـم فـكرة محـددة 

وواضحة. 
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أسئلة تحفيزية: 

كيف بإمكاننا تصميم تجارب تدريبية عملية مبتكرة لخريجي 
؟ 
ً
 وعالميا

ً
الجامعات تزيد من قدرتهم على المنافسة محليا

 كيف بإمكاننا اكتشاف أصحاب المواهب المختلفة
  ودعمهم

  لتعظيم مساهماتهم في التنمية االقتصادية؟

 كيف بإمكاننا تعزيز مشاركة شباب وطالب المجتمع
 السعودي في أنشطة ريادة األعمال وتنمية اقتصاد العمل

  الحر للمساهمة في التنمية االقتصادية؟

       قمنا بإضافة مجموعة من األسئلة التحفيزية لكل تحدي وذلك لمساعدتك 
للوصول ألفضل فكرة مميزة ومحددة يمكن تقديمها.



تعريفات هامة: 

تجربة تدريبية: 
 يشير مصطلح تجربة تدريبية إلى عملية بناء تجربة تعلم  إلكساب األفراد الخبرات 

والمهارات والمعارف  وتشمل التجربة المعلم/المدرب، المتعلم، األدوات، 
والمكان الذي يحدث فيه هذا التفاعل سواء كان تفاعل حضوري أو تفاعل رقمي. 

خبرة عملية:  
الحصيلة المعرفية و المهارية والقدرات المكتسبة خالل سنوات العمل.  

اقتصاد العمل الحر: 
اقتصاد يعتمد على الوظائف المرنة والعقود قصيرة األجل. تقوم الشركات 

بتوظيف العاملين لحسابهم الخاص (freelancer) للقيام بوظائف محددة مقابل 
 من االعتماد على موظفين بدوام كامل.  

ً
أجر متفق عليه، بدال

        الهدف من هذه التعريفات هو بناء فهم مشترك للمصطلحات التي 
.
ً
تتضمنها األسئلة التحفيزية وذلك للمساعدة في فهم التحدي جيدا

كلمات مفتاحية: 

ز على أحد 
ِّ
       ستساعدك الكلمات المفتاحية على استلهام الفكرة والتي سترك

الكلمات المطروحة كمفتاح لبدء صياغة الفكرة.
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معلومات وإحصائيات: 

سيحتاج 50% من الموظفين إلعادة صقل مهاراتهم  
لمواكبتهم لسوق العمل في عام 2025.

احصائيات التدريب  في عام 2019 توضح عدم 
مشاركة %96 من العاطلين عن العمل في التدريب.

 132,958
عدد الطالب الموهوبين 

في المملكة.

%37.9 من الشباب يمتنع عن ممارسة ريادة 
األعمال بسبب الخوف من المخاطرة.

خصص بنك التنمية االجتماعية 11 مليار ريال 
لتمويل رواد األعمال في المملكة في األعوام 

الثالثة القادمة.



الذكاء الموسيقي والطبيعي
الذكاء الرياضي المنطقي 

الذكاء اللغوي. 

الذكاء النفسي الذاتي 

الذكاء بين األفراد 

الذكاء المتعدد 

الذكاء الحسي الحركي 

الذكاء البصري المكاني 

المصادر: 
•

 Report - Future of Work Trends in 2022 - KornFerry •
• تقرير - الوثيقة اإلعالمية برنامج تنمية القدرات البشرية 2021-2025 - برنامج تنمية القدرات البشرية

• مقال - رعاية المملكة لعزم الشباب وروح االبتكار .. طموح ال يعرف المستحيل - جريدةالبالد
Report - Future Fit Youth - Y20 •

• مقال - استمرار جهود التعليم في اكتشاف ورعاية الموهوبين وفق رؤية 2030 - وزارة التعليم
كتاب - أطر العقل: نظرية الذكاءات المتعددة - هاورد غاردنر

أنواع الذكاء 
الثمانية 

https://www.vision2030.gov.sa/media/kumdady3/hcdp_ar.pdf
https://books.google.com.sa/books/about/Frames_of_Mind.html?id=4Y5VDgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=en&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


#فكرـلبكرة 


