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تــــــقــــــديــــــم

يهدف مشروع »سالم للتواصل احلضاري« إىل رصد واقع الصورة الذهنية للمملكة، كما 
ميتلك قواعَد بياناٍت متكاملًة عن أهم الشخصيات ذات التأثري الدويل، واملنظمات اليت 
باملنطقة بشكل عام، واململكة بشكل خاص، كما ميثِّل »سالم« منصًة هادفًة  هتتم 
ومفيدًة للتواصل احلضاري  بني السعوديني وغريهم، للتعرف على املشتركات اإلنسانية 
والثقافية بني اجلميع، وفتح باب احلوار حول القضايا اليت قد ال تكون واضحة ومفهومة 
لدى املجتمعات والثقافات األخرى، وتصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة حول بعض القضايا 

اليت تؤثر يف الصورة الذهنية لدى أفراد تلك املجتمعات. 

قة والرسائل اجلامعية ذات الصلة بالصورة الذهنية  ع سالم سلسلة من األحباث املعمَّ ويشجِّ
مشروع  يدعمها  اليت  السلسلة  تلك  من  األوىل  احللقة  الدراسة  هذه  وتشّكل  للمملكة، 
مة لنيل درجة الدكتوراه، ويقوم سالم على نشرها  سالم؛ واليت هي يف األصل رسالة مقدَّ
لتقاطعها مع األهداف اليت يسعى إليها، والسيما يف ضوء االهتمام املتزايد مبوضوع بناء 
املتسارعة  للتغّيرات  نظرًا  العاملّي،  املستوى  على  والدول،  للكيانات  اإلجيابّية  الّصور 
والتحّوالت االجتماعّية واالقتصادّية والسياسّية اليت يشهدها العامل، وكذلك على املستوى 
املحلّي تبعًا ألمهّية اململكة ومكانتها، اليت تشهد حاليًّا حراكًا على كافة املستويات 

لتحقيق رؤية اململكة 2030. 

 

مشروع سالم للتواصل الحضاري





الفصل األول
مشكلة الدراسة وأبعادها

:  المقدمة • أولاً

ا:  مشكلة الدراسة • ثانياً

•  ثالثاًا: أهداف الدراسة

ا:  أهـّمـية الدراسة • رابعاً

ا: مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها •  خامساً
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: الــمــقــدمــة أولاً
يعمد كثري من الّناس، ويف خمتلف الثقافات، إىل تكوين صوٍر ذهنّيٍة منطّيٍة عن اآلخرين، 
أن يكون  ُمسبقة، دون  بدورها إىل أحكام  تتحول  الّصور مبثابة أفكار،  وتصبح هذه 
مؤقتًة  أو  أولّيًة  ما تكون  غالبًا  األفكار،  معظم هذه  إّن  علمي سليم؛ حيث  هلا مستند 
ومتراكمة، وليست قائمّة على اليقني. ويف معظم األحيان، فإنَّ هذه األفكار اليت جتّسد 
ومغلوطة.  سطحّية  تكون  الّتحديد،  وجه  على  منها  والّسالبة  النمطّية،  الذهنّية  الّصور 
كما أهنا قد تكون أحادّية وال تعكس واقعًا برمته، بل ختتزل منه جزءًا حمدودًا، ينحو 
حنو التركيز على اجلوانب السلبّية مهما قّلت، ويتجاهل اإلجيابّيات الكثرية. وعادًة فإّن 
هذه الّصور الذهنّية النمطّية الّسالبة تستند إىل منظومة معرفّية، تستقي منها املعلومات 
وكأهنا حقائق دامغة؛ ألّنها يف الغالب ال تعتمد على املصادر األساسّية، بل جتتّر أفكارها 
ا  من مصادر ثانوّية هامشّية، كما أّن تلك الّصور الذهنّية، متتاز أحيانًا إّما بالتقّلب، وإمَّ
بالتبسيط املفرط، أو الّتصنيف امُلخّل، وهذا األمر ُيخّول البعض للّتعامل وفق هذه الّصور 

.)Schneider, 2004( كما لو أّنها تعكس احلقيقة

وقد ازداد االهتمام مبوضوع الّصورة الذهنّية وأمهيتها؛ نظرًا ملا تقوم به من دوٍر مهٍم يف 
تكوين اآلراء واختاذ القرارات وتشكيل السلوك، مما جيعل هلا تأثريًا واضحًا على سلوك 
يف  تؤثر  الذهنّية  فالّصورة  املهمة،  القضايا  من  كثرٍي  إزاء  أفعاله  وردود  وتوقعاته  الفرد 
إدراكنا ملا يدور حولنا من التجارب احلاضرة، كما تؤثر يف توقعاتنا واستنتاجاتنا عن 
اآلخرين وعن التجارب املستقبلية. وإىل جانب دور تلك الصورة الذهنّية يف حياة األفراد، 
الدولة،  أهداف  لتحقيق  املالئم  املناخ  هتيئة  الدويل يف  املستوى  على  أمهّيتها  بَرزت  فقد 
وجناح سياساهتا اخلارجية، والترويج ألوجه النشاط املختلفة، كما تقوم أيضًا بدوٍر مهم 
ا جتاه الّشركات واملؤّسسات، وهذا األمر ُيربّر حرص هذه األطراف كافة على أن  جدَّ
تكون ُصورهتا الذهنّية لدى اآلخرين إجيابّية، وختدم أهدافها ومصاحلها، والسعي إلزالة 
 .)Albalawi, 2015 ( أّي معامل أو جوانب سلبّية موجودة يف هذه الّصورة أو قد تطرأ عليها

وأدركت كثرٌي من الدول واملؤسسات واملنظمات أمهية الّصورة الذهنّية ودورها يف اختاذ 
االهتمام  إىل  وبشكٍل كبري،  واالستراتيجيات، حيث سَعت،  ورسم اخلطط  السياسات 
هبذه الصورة من خالل حتسينها، وأصبح تكوين الصورة اإلجيابية هدًفا تسعى إىل حتقيقه 
من خالل األداء الصحيح الذي تقوم به، فالصورة الذهنّية ُتعّد املدخل الرئيس الذي ُيعتمد 
منها تكوين صورهتا  يتطّلب  العمل  منظومات  تؤّديه  الذي  والدور  النجاح،  لتحقيق  عليه 

 .)Sides & Gross, 2013(  العامة اإلجيابية ودعمها وترسيخها يف املجتمع



 دور الجامعات في بناء الصورة الذهنيّة

للمملكة العربيّة السعوديّة

- 10 -- 11 -

ولذا فإنه من الطبيعي أن تعتين املنّظمات وكافة اجلهات على اختالفها بدراسة الصورة 
الّسائدة، من أجل التمهيد لوضع االستراتيجّيات الكفيلة بإجياد صوٍر ذهنّيٍة إجيابّيٍة عن 
أنواع  ودعمها جبميع  ومواقفها  لقضاياها،  مناصر  عام  رأي  وجود  هذه اجلهات، تكفل 

الّدعم يف الظروف املختلفة )العمري، 2016(.

وتستخدم عدة وسائل يف ترسيخ الصور الذهنية النمطية السالبة؛ كبعض وسائل اإلعالم، 
أو مناهج التربية الرمسية وغري الرمسية، بغية حتقيق بعض املكاسب الثقافية أو السياسية 
او الدينية، وغريها. ويف مواقف متعددة، يتم تشكيل الصور الذهنية، بعرض صور من 
الواقع بطرق مغلوطة، تشكك الناس يف معتقداهتم جتاه مبدأ أو عقيدة أو مجاعة أو شعب 
أو دولة من الدول. ويغلب على هذه الصور الذهنية النمطية السالبة عنصر املبالغة، وعنصر 
ولكن  نسبيًا،  صحيحًا  يكون  قد  الذهنية،  الصور  هذه  بعض  بأنَّ  العلم  مع  التعميم، 
ا. كما يغلب عليها أيضًا عنصر التحيُّز أو التمييز، وهي يف جمملها  يف حدود ضيقة جدًّ
 Elias &( وتتجاهلها  الطبيعية  أو  الثقافية  أو  الفردية  الفروق  وهتمش  انطباعية،  صور 
Scotson, 1994(. ويف العقلية الغربية تنتشر الصور الذهنية النمطية السالبة عن العرب 
تدور حول  تنميطيه  بأفكار  الصور  السعودية، حيث تكتظ هذه  العربية  اململكة  وعن 
اهلمجية أو الثروات النفطية أو اضطهاد املرأة أو نبذ أفكار السالم أو اإلرهاب )العيدي، 

.)2015

تشكيل  يف  سليبٍّ  بدوٍر  البلدان  من  عدٍد  يف  اإلعالم  ووسائل  التعليم  مناهج  وسامهت   
بعض تلك الّصور السالبة جتاه بعض الدول أو الثقافات، فوسائل اإلعالم الغربّية خاّصة 
األمريكّية والفرنسّية قد شّكلت كثرًيا من الّصور السلبية، وخصوًصا بعد حادثة 11 
)أّن  حول  الغربّية  املجتمعات  أذهان  يف  شاخصًة  صورهتا  تزال  ال  إذ  م،   2001 سبتمرب 

.)Schønemann, 2013( )اإلسالم واملسلمني مها مصدَرا اإلرهاب يف العامل

وبذلك يتضح أنَّ الّصور الذهنّية النمطّية الّسالبة، تنتشر بشكل مباشر أو غري مباشر، 
سواًء عرب املناهج التعليمّية، أم من خالل مؤّسسات التربّية الرمسّية منها أم غري الرمسّية، 
بطريقٍة غري ُمنصفٍة ومبا تنطوي عليه من أبعاٍد حتمل مضامني عدائيٍة أو إقصائّية. وهي، 
تلك  وتظهر  فوبيا«،  »اإلسالم  بـ  ى  ُيسمَّ ما  املواضع  من  ُترّسخ يف كثري  الوقت،  ذات  يف 
الّصور الّسالبة، بشكٍل خاص حول الدول ذات اخلصوصّية واهلوّية اإلسالمّية الواضحة، 

ومن أبرزها اململكة العربّية السعودّية.
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املستقبل  صناعة  يف  بارًزا  دوًرا  اململكة  يف  هلا  الّتابعة  واملؤّسسات  الّتعليم  وزارة  وتؤّدي 
الوطين من خالل تربية الطالب وتأهيل املعلمني، وحّثهم على ضرورة أداء رسالتهم على 
أكمل وجه. ويف ظل التكنولوجيا والتطّور اهلائل يف عصر االتصاالت أصبحت مسؤولّية 
وزارة التعليم مضاعفة، إذ أّدى هذا إىل تعزيز أنشطة الوزارة وتطويرها، مبا خيدم حتسني 
من  ُتحّسن  اليت  واالستراتيجّيات  الربامج  بإعداد  قامت  لذا  اململكة،  وصورة  صورهتا 
الّصورة  ت لكل املحاوالت اليت سعت إىل تشويه مسعتها من خالل نقل  صورهتا، وتصدَّ

اإلجيابّية يف وسائل اإلعالم )العمري، 2016(.

احلضارّي  ودورها  الريادّية  مكانتها  تعكس  اليت  األدوار  من  بكثرٍي  اململكة  وقامت   
اإلنسانّية،  واألعمال  لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز  تأسيس  ذلك  ومن  العامل،  يف  الفاعل 
للّتواصل  سالم  مشروع  إنشاء  وكذلك  املتطرف،  الفكر  ملكافحة  اعتدال  ومركز 
احلضاري الذي ُيعىن بتقدمي الصورة الذهنّية الصحيحة عن اململكة، إىل جانب حضور 
اململكة اإلنساين الواسع على كافة األصعدة الدولّية. وبقي أن تتحرك املؤّسسات التربوّية 
والتعليمّية، وخاصة اجلامعّية منها، لدراسة ووضع التصّورات، والقيام بأنشطٍة وتطبيقات 
حقيقّية  ذهنّية  صورة  بناء  أّن  والسيما  وحتسينها،  الذهنّية  الّصورة  بناء  سبيل  يف  فاعلة 
وإجيابّية عن اململكة يف اخلارج وتعزيزها، والتصّدي ملا قد تتعّرض له من محالت تشويه، 

هي من املجاالت األساسّية اليت رّكزت عليها رؤية اململكة العربّية السعودّية 2030.  
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ثانًيا: مشكلة الدراسة

 ارتبطت الّصور الذهنّية النمطّية الّسالبة واخلاطئة عن اململكة العربّية الّسعودية بصوٍر 
الديانات  الّتعايش بني أصحاب  التسامح وعدم قبول اآلخر، وصعوبة  متعددة، مثل: عدم 
واحلضارات املختلفة، وكذلك متّثلت بـموضوعات عدم االنفتاح الثقايف، والّثراء النفطي، 
والّنزعة املحافظة، وحقوق املرأة، وموضوعات الزكاة، واجلهاد، والتشّدد الديين، وأّنها 
الذهنّية  الّصور  من  جانب كثرٍي  إىل  هذا  اإلبل،  ترعى هبا  مناطق صحراوّية  من  تتألف 
إجنازاهتا  شأن  من  والتقليل  واالقتصادّية،  اجلغرافّية،  اجلوانب  عن  الّسالبة  الّنمطّية 
الفلسطينّية،  للقضّية  الداعمني  أكرب  بوصفها  اململكة  معاداة  عن  فضاًل  احلضارّية. 
والقضايا اإلسالمّية يف العامل، واهتام اّلنظام السياسي واحلكم فيها باهتامات غري ُمربّرة، 

عالوًة على وصفها بالتخّلف االجتماعي )اخلطيب وآخرون، 1428(.

ومل ُيواجه كيان سياسي يف الّتاريخ احلديث صورة سلبّية كما واجهتها اململكة، عرب 
عدٍد من الّصور النمطّية الّسلبية اليت تربز إىل الّسطح عرب وسائل إعالمّية كثرية، بشكٍل 
يتجاوز احلقيقة أو االقتراب منها. والّصورة النمطّية للمملكة ليست كما يقول البعض 
أّنها خمتزلة يف الّصحراء والنفط فهي سلبّية يف عمومها، وال ميكن تغيريها دون نشاط 
عريب  كقائد  بدورها  اململكة  لتمثيل  إستراتيجّية  وخطة  رصني،  وحبثي  أكادميي 

.)Ahmed & Matthes, 2017( وإسالمي، ضمن إطاٍر واقعي ممنهٍج ومستدام

وأضحت اآللة اإلعالمّية، وحتديًدا الغربّية منها يف عصرنا احلايل، عاماًل مهمًا يف تشكيل 
إذ سامهت يف رسم صوٍر ذهنّيٍة متسمٍة  الغربّية،  الّذاكرة اإلنسانّية  الّذهنّية يف  الّصور 
بالسلبّية عن العرب واملسلمني عرب العقود املاضية، إاّل أنَّ سلبّية تلك الصور قد تنامت بعد 
أحداث 11 سبتمرب، وانتشرت وراجت حىت جاءت هذه الّصور ُمجحفًة ظاملًة وغري مّتسقٍة 
مع املنطق العقالين للفكر الغريب. وُتعّد السينما من الوسائل اإلعالمّية الفاعلة املساعدة 
وحتريفها يف  املسلمني  لتشويه صورة  وسيلًة  اختاذها  وقد مت  الّذهنّية،  الّصور  خلق  على 
الغربيّـة،  األفالم  أنَّ  فاملالحظ  االجتماعي،  والّتواصل  اإلنترنت  وشبكات  األفالم 
وشبكة اإلنترنت ووسائل االّتصال االجتماعي هتدف إىل خلق الّصور الّتشويهّية والّسلبّية 
عن اإلسالم واملسلمني، وهذا ما ُيمكن أن يربز بصورة أكثر وضوًحا وجتسيًدا بصريًّا 
 Terman,( يف كثرٍي من األفالم والّرسوم الكاريكاتورّية، وكذلك الّرسوم املتحّركة

.)2017
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الشاملة اليت أجراها )Wanta et al, 2004(  اليت ربطت بني حتليل  الدراسة  وأشارت 
مضمون نشرات أخبار التلفزيون األمريكي ونتائج استطالعات الرأي العام األمريكي عن 
الّسلبّية عن دولة من  الّتغطية  الّدول، ومن بينها اململكة، أنه كلما زادت  جمموعة من 
الدول زادت االّتجاهات السلبّية عن تلك الّدولة بالنسبة إىل الرأي العام األمريكي. وأظهرت 
دراسة مدكور )2004( أّن وسائل اإلعالم احتلت املرتبة األوىل يف تكوين الّصورة الذهنّية 

لدى املصرّيني عن اململكة بنسبٍة تصل إىل 47 %. 

وكشفت الدراسة اليت أجراها »مشروع سالم للتواصل احلضاري« تأّثر الّصورة الذهنّية 
للمملكة لدى األمريكيّين بالّصورة الذهنّية العامة والّسالبة لديهم عن العرب واملسلمني، 
إذ أظهر االستطالع الذي تضّمنته أّن 30,7 % من أفراد العّينة األمريكيني يرون الّسعوديني 
كمسلمني متطرفني، ويرى 44,62 % منهم السعوديّين كإرهابّيني حمتملني، كما أوضح 
42,9 % منهم أن وسائل اإلعالم هي مصدرهم الّرئيس ملعلوماهتم وتصّوراهتم عن اململكة. 
كمسلمني  هلم  ينظرون  األمريكيّين  أّن  الّسعوديني  العّينة  أفراد  من   % 27 يرى  بينما 
أهنم  هي  األمريكيّين  لدى  للّسعوديّين  الذهنّية  الّصورة  أّن  منهم   % 41 ويرى  متطرفّين، 
إرهابّيون حمتملون. كما أوضحت الّدراسة أّن األمريكّيني يتعاملون مع السعوديّين بشكٍل 
الّسالبة املكونة عقب أحداث احلادَي عشر من سبتمرب  الّذهنية  الّصورة  عام، بناء على 

)سالم، 2018(.

النمطّية  الذهنّية  الّصور  الّدول، يف صنع  من  التعليمّية يف كثرٍي  الّنظم  بعض  وسامهت 
اخلطيب  دراسة  أبرزت  حيث  اململكة،  وعن  واملسلمني  العرب  عن  وترسيخها  الّسالبة 
وآخرون )1428 هـ( أّن مناهج الّتعليم يف بعض الّدول، قد تضّمنت عدًدا من الّصور الذهنّية 
الغربّية سامهت  املجتمعات  أّن  إىل   )Welch, 2016( أشار  أيضًا  اململكة.  عن  الّسالبة 
عرب مناهجها املختلفة، يف تعزيز الّصور الّسالبة عن املجتمعات العربّية واإلسالمّية، وعن 

اململكة بشكل خاص.  

ملا  والتصدي  وتعزيزها،  اخلارج  يف  اململكة  عن  وإجيابية  حقيقية  ذهنية  صورة  بناء  إنَّ 
اململكة  رؤية  عليها  ركزت  اليت  األساسية  العوامل  من  تشويه  محالت  من  له  تتعرض 
العربية السعودية 2030، إذ إنَّ اململكة ترعى ماليني املسلمني الذين يفدون إليها للزيارة 
واحلج، كما تستقبل مئات اجلنسيات ممن يفدون إليها للبحث عن فرص العمل، إضافًة 

إىل جهودها يف جمال حتقيق السالم والتعايش واحلوار بني أتباع األديان والثقافات.
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وتبدو احلاجة ماّسة اليوم لترسيخ مالمح الصورة الذهنّية اإلجيابّية للمملكة، وصياغة 
خطاهبا للعامل، وإبراز املكتسبات احلضارّية اليت حتققت مؤخرًا من جراء اإلصالحات 
إعالمي  وإنشاء كيان  ُمعّلقة،  اليت كانت  القضايا  من  اليت حدثت يف كثري  الكبرية 
يرسم  دقيقة، حبيث  أداء  ومؤشرات  ومقاييس  واضحة  وحوكمة  استراتيجية  وفق  يعمل 
خطط فّعالة واستباقية للتعامل مع املوضوعات املفصلية اليت قد تطرح مستقباًل يف اإلعالم 
العاملي، وال يكتفي برصدها فقط، واليت قد تقّلص أثر كثري من اجلهود واإلصالحات 
الدويل واملاليني حوله  للمملكة، فاإلعالم  النمطية  الذهنية  الصورة  ُبذلت لتحسني  اليت 
من مشاهدين ومستقبلني، متعطشني ملعرفة تتمة احلكاية السعودية، والكشف عن بقية 
 Al Surf( ا فصوهلا، ما جيعل كتابتها حبنكة وبأقل قدر من األخطاء مطلبًا وطنيًا ملحًّ

.)& Mostafa, 2017

ومتّر عملّيات الّتخطيط لبناء الّصورة الذهنّية للّدول؛ مبرحلٍة مهمٍة وأساسّية، وهي حبوث 
الّصورة لتوفري البيانات واملعلومات اّلالزمة ملعرفة مالمح الّصورة احلالّية كما يراها الناس 
يف الداخل واخلارج، إذ توفر هذه البحوث البيانات اليت توضح نوع الّصورة احلالّية للّدولة، 
اليت  والّدوافع  احلالّية  الّصورة  إىل  املؤّدية  واألسباب  سلبية،  أو  إجيابية  إذا كانت  فيما 
حتكمها. وال ُيمكن إغفال دور املؤّسسات التربوّية ووسائل اإلعالم يف تشكيل الّصور 
الذهنّية لدى الناس يف الداخل واخلارج، إذ ُتعد النافذة اليت ُيطّل منها الّناس على األحداث 
العربّية  الّصورة الذهنّية للمملكة  الّدولة املختلفة. ولقد تعّرضت  والقضايا وعلى أنشطة 
عماًل كبريًا  يتطّلب  الذي  األمر  وهذا  ألسباب خمتلفة،  التشويه  من  لكثرٍي  السعودّية، 

.)Alshuwaikhat & Mohammed, 2017( ينبغي على املؤّسسات التربوّية القيام به

وحىت تستطيع املؤّسسة التعليمّية على اختالف مستوياهتا أداء رسالتها وأدوارها يف حتسني 
واضحة  استراتيجّية  وضع  من  بد  ال  اخلارجي؛  العامل  لدى  للمملكة  الذهنّيـة  الّصورة 
العاملّية  املتطّلبات  مع  يتالءم  الفعلي مبا  والتطبيق  للتنفيذ  آلّيات ضرورّية  وإجياد  املعامل، 
سواء من حيث التقنيات أو األساليب أو املصادر التعليمّية. كما أّنه من الّضروري مبكان 
صناعة ُمحتوى ذي عمق يُـخاطب املهتّمني واملتخصصني، ويشمل ذلك طرق إيصال املعلومة 
واملشاركة األكادميّيـة والبحثّيـة، إذ إّن اخلطاب املكّرر خاصة يف اإلعالم اجلديد قد ال 
ُيساعد، بل رمبا يكّرس الّصورة النمطّية، ويرتّد سلًبا )Ourfali, 2015(. وعلى الرغم من 
الّزيادة اهلائلة يف أعداد املدارس واجلامعات يف الّدول العربّية، إال أنَّ ذلك مل ينعكس على 
الّصورة الذهنّية هلذه الّدول يف اخلارج، فقد ّظلت هذه الّصورة واحدًة ومتشاهبة إىل حدٍّ 
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كبري يف مجيع وسائل اإلعالم. ومّثة آلّيـات متعّددة ُيمكن عربها تشكيل الّصورة الذهنّية 
مفاهيم  تنمية  إىل  التعليم  يهدف  إذ  والتعليمّية،  التربوّية  املؤّسسات  خالل  من  اإلجيابّية 
على  الدولّيني  والّتضامن  والتعاون  األفضل  اإلنساين  واملستقبل  الّسالم،  أجل  من  الّتربية 
أساٍس من العدل واملساواة والّتفاعل واالحترام املتبادل بني مجيع الّدول والّشعوب. وهنا يقع 
على عاتق تلك املؤّسسات إعداد الطالب للتحّلي بقيم األخالق العاملّية، إذ جيدر باملواطن 
العاملي محاية احلرّيات واحلاجات األساسّية حلياة اإلنسان والّتـعليم مبا حيقق التقّدم يف 
التنمية االقتصادّية وحقوق اإلنسان واألمن والّسالم، ومّما يعزز من الّصور الذهنّية اإلجيابّية 

.)Considine, 2017(  اليت ُتحمل عنه، ومن َثمَّ عن وطنه

فّعال  دوٌر  هلا  يكون  أن  ميكن  اليت  الفاعلة  املؤسّسات  من  السعودّية  اجلامعات  وتعد   
وحيوي يف بناء وتشكيل الصورة الذهنّية اإلجيابّية للدولة، وتعديل الّصور الذهنّية الّسالبة 
عنها، وذلك عطفًا على ما تزخر به من كوادر بشرّية مؤهلة، ومبا متتلكه من إمكانات 

تقنّية ومادّية ومراكز حبثّية متمّيزة.

ومن هنا تأيت أمهّية البحث يف الطرق اليت ُيمكن للجامعات املحلّية أن تدعم من خالهلا 
هذه اجلهود، والّدور الذي ُيمكن أن تضطلع به، لبناء صورة اململكة العربّية السعودّية 
من  تستحقه  وما  واإلنسانّية  احلضارّية  ومنجزاهتا  الريادّية  مكانتها  وإبراز  وحتسينها، 
صورة إجيابّية لدى العامل اخلارجي. والسيما يف ضوء االهتمام املتزايد مبوضوع بناء الّصور 
والتحّوالت  املتسارعة  للتغّيرات  نظرًا  العاملّي  املستوى  على  والدول،  للكيانات  اإلجيابّية 
املحلّي  املستوى  على  العامل، وكذلك  يشهدها  اليت  والسياسّية  واالقتصادّية  االجتماعّية 
تبعًا ألمهّية اململكة ومكانتها، واليت تشهد حاليّا حراكًا على كافة املستويات لتحقيق 
رؤية اململكة 2030، وهو ما حيّتم على املؤّسسة اجلامعّية، عطفًا على مكانتها املهّمة 
يف املجتمع ومن خالل أدوارها احليوّية يف العملّية التعليمّية والبحث العلمي وخدمة املجتمع 
وتنميته، أن ُتساهم مسامهًة فاعلًة يف تنفيذ كثري من الربامج املتنّوعة، ومنها برامج لبناء 

الّصورة الذهنّية اإلجيابّية للمملكة، يف مجيع اجلوانب املختلفة.

وبقدر فاعلّية املؤّسسات اجلامعّية السعودّية يف تبّني برامج خمّصصة لبناء الصورة اإلجيابّية 
عن  الصحيحة  الصورة  نقل  يف  بذلك  فستساهم  املناسبة  اآللّيات  خالل  ومن  للمملكة، 
اململكة للعامل اخلارجي. وأيضًا فإّن ذلك يشكل رافدًا معّززًا ومواكبًا ومتماشيًا ألهداف 
اخلطط والربامج واالستراتيجّيات الوطنّية اهلادفة لبناء وتعزيز الّصورة الذهنّية الصحيحة 

واإلجيابّية عن اململكة.
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وتأسيسًا على ما سبق؛ تأيت هذه الدراسة لتوضيح الدور الذي ُيمكن للجامعات السعودّية 
الّصور  العربية السعودية، وتصحيح  للمملكة  الذهنّية اإلجيابّية  الّصور  لبناء  به  أن تقوم 
الذهنّية النمطّية الّسالبة عنها، يف ظل الدعم الكبري والعناية اليت توليها الدولة لقطاعات 
التعليم ومؤسساته على كافة املستويات، واإلمكانات الكبرية اليت متتلكها اجلامعات 

السعودّية.

ثالًثا: أهداف الدراسة

للمملكة  الذهنّية  الّصورة  بناء  يف  اجلامعات  دور  على  التعّرف  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
العربّية السعودّية، وينبثق من هذا اهلدف األهداف الفرعّية اآلتية:

أمهّية  ومدى  السعودّية  العربية  للمملكة  احلالّية  الذهنّية  الّصورة  واقع  على  التعّرف   .1
مسامهة املؤسسات اجلامعية املحلّية يف بناء الصورة اإلجيابّية هلا.

2. التعريف بالصورة الذهنية وأنواعها والعوامل املؤثرة يف بنائها وتشكيلها.

بناء الصورة  السعودّية يف  تواجه اجلامعات  التحديات والصعوبات اليت  3.  الكشف عن 
الذهنية اإلجيابّية للمملكة كما يرى ذلك طالب وطالبات اجلامعات السعودّية.

اجلامعات  دور  ُتربز  اليت  الرائدة  الدولّية  والتطبيقات  واملمارسات  الّصيغ  على  التعّرف   .4
يف بناء الّصورة الذهنّية، كما يرى ذلك املختصون والتربويون يف قطاعات وزارة التعليم 

واجلامعات باململكة.

5. الكشف عن واقع االستراتيجّيات والربامج واخلطط اليت من املمكن للجامعات اّتباعها 
يف حتسني الّصورة الذهنّية للمملكة، كما يرى ذلك املختصون والتربويون يف قطاعات 

وزارة التعليم واجلامعات باململكة.

6.  حتديد متطلبات الّدور التربوّي الذي ُيمكن أن تقوم به اجلامعات إلكساب الّطالب 
ورصد  وتصحيحها  اململكة،  عن  الّسائدة  الّنمطية  الذهنّية  الّصور  مناقشة  مهارات 
واجلامعات  التعليم  وزارة  قطاعات  يف  والتربوّيني  املختّصني  نظر  وجهة  من  مصادرها، 

باململكة.

للمملكة  اإلجيابية  الذهنّية  الّصورة  بناء  من  اجلامعات  ُيمّكن  مقترح  تصّور  تقدمي   .7
العربّية السعودّية.
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رابًعا: أهـّمـية الدراسة

ا، وهو تفعيل دور اجلامعات يف بناء  تنطلق أمهّية هذه الدراسة من تناوهلا ملوضوٍع مهم جدًّ
الصورة الذهنّية للمملكة، ووضع تصّور مقترح ُيمكن أن يسترشد به أصحاب القرار يف 
وزارة التعليم ويف اجلامعات السعودية؛ لرسم اخلطط واالستراتيجيات اليت تساعد يف بناء 
الصورة الذهنية اإلجيابّية للمملكة العربية السعودية. وُيمكن إبراز جوانب أخرى ألمهّية 

هذه الدراسة عرب النقاط اآلتية:

1. املكانة الريادّية املهمة اليت تتمتع هبا اململكة العربية السعودية يف العامل، وأدوارها 
احليوّية اليت تضطلع هبا على الساحتني العربية والعاملية، مبا جيعل من األمهّية مبكان 

إبراز الصورة الذهنّية اإلجيابّية مبا يتوازى مع هذه املكانة الكبرية واملهّمة.

وبناء  اجلامعات  بني  بالعالقة  املّتصلة  والعربّية  املحلّية  احلديثة  العلمّية  الّدراسات  قلة   .2
قواعد  يف  حبٍث  من  أجراه  ما  وحبسب  الباحث،  علم  حدود  يف  وذلك  الذهنّية،  الّصورة 

ومصادر املعلومات املتعددة.

3. ُيؤّمل أن ُتساهم هذه الّدراسة يف توضيح أمهّية الدور الذي تقوم به اجلامعات السعودّية 
يف بناء الّصورة الذهنّية للمملكة العربّية السعودّية. 

4. اإلضافة العلمّية للمكتبة العربّية من األحباث اإلنسانّية التربوّية بشكٍل عام، وحبوث 
دراسات الصورة الذهنّية على حنٍو خاص.

5. ُيتوّقع أن تستفيد وزارة التعليم باململكة من نتائج هذه الّدراسة، يف تشخيص الدور الذي 
تقوم به اجلامعات السعودية يف بناء الصورة الذهنية اإلجيابّية للمملكة، ومن َثمَّ العمل على 
تعزيز مواطن القوة، وسد الثغرات اليت حتتاج إىل تعزيز من خالل االستفادة من التصّور 

الذي توّصلت إليه الدراسة.

6. ُيتوقَّع أن تستفيد من نتائج هذه الّدراسة اجلامعات الّسعودية، يف تقييم واقع مسامهاهتا 
وأدوارها يف عملّية بناء الّصورة الذهنّية للمملكة، للعمل على تبّني برامج عملّية فاعلة يف هذا 

الّصدد، واختاذ اإلجراءات الّتطبيقّية ملعاجلة جوانب القصور إن ُوجدت.

7. إبراز اجلهود التربوية احلكومية اليت قامت هبا اململكة العربية السعودية يف سبيل 
تصحيح الصور الذهنية النمطية السالبة عنها. 
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التربوي  امليدان  والباحثات، يف  الباحثني  الدراّسة احلالّية يف تشجيع  ُتساهم  أن  ل  ُيؤمَّ  .8
إلجراء دراسات أخرى حول املوضوعات املرتبطة بأدوار املؤّسسات التعليمّية والتربوّية يف 

بناء الّصورة الذهنّية للمملكة العربّية السعودّية.

خامًسا: مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها

• الجامعـات: 

وأنظمة  معيَّن،  تنظيمي  هيكل  ذات  مستقـلة  علمّيـة  »مؤّسسة  بأّنها:  اجلامعة  ُتعّرف 
الطبيعة  ذات  واألقسام  الكلّيات  من  جمموعة  من  تتألف  أكادميّية،  وتقاليد  وأعراف 
العلمّية التخصصّية، وتقّدم برامج دراسّية متنّوعة يف ختّصصات خمتلفة، منها ما هو على 
مستوى البكالوريوس، ومنها ما هو على مستوى الدراسات العليا متنح مبوجبها درجات 

علمّية للطلبة« )األلفي، 2014(. 

تقّدم دراسات يف  العايل، تضم، عادًة، كليات  للتعليم  أّنها: »مؤّسسة  ُتعّرف على  كما 
ومتنح  العليا،  للدراسات  وأخرى  مهنية،  ومعاهد  وكليات  واإلنسانيات  العلوم  جماالت 

شهادات جامعية يف خمتلف املجاالت« )النويهي، 2014(. 

وأوضح عوجان )2008( أّن اجلامعة هي تلك املؤسسة التعليمية، فلسفية املنشأ، تنموّية 
اهلدف، تأهيلّية األسلوب، واليت لديها القدرة على الفهم واالستجابة للعالقات املتبادلة بني 
خمتلف النظم وكافة الفئات يف املجتمع، وحتديد خياراته وضبط مساراته، تشرف عليها 
وتديرها طاقات بشرّية وفكرّية وأكادميّية من أجل تقدمي خدمات استراتيجّية الستعادة 
التوازن بني االحتياجات واألهداف، ضمن سياسة الدولة الرامية لتنمية الشباب وتوجيههم 

حنو الطريق السليم.

إداري،  بطابع  تتمّتع  اليت  التعليمّية  املؤّسسات  تلك  إىل  أيضًا  اجلامعات  مصطلح  وُيشري 
وشخصّية معنوّية واستقالل مايل، وتقوم بعملّيات التعليم والتكوين العلمي والتأهيل املهين 

لألفراد، إىل جانب املسامهة يف إنتاج املعرفة ونشرها وخدمة املجتمع.

وُتعّرف إجرائيًا يف هذه الّدراسة بأّنها: »اجلامعات احلكومّية واألهلّية يف اململكة العربّية 
السعودّية، اليت يلتحق هبا الطالب والطالبات الذين أهنوا مراحل التعليم العام، وحيصلون 
تؤهلهم  على شهادات  املختلفة،  واملهنّية  العلمّية  الدراسة يف ختصصاهتا  عقب إكماهلم 

لالخنراط يف سوق العمل«. 
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•  الصـّورة الذهـنيّة:

قبل التعّرف إىل معىن الّصورة الذهنّية اصطالًحا ال بد من معرفة معناها اللغوي واملعجمي، 
الوسيط )2004( معىن  املعجم  اللغوية معناها، حيث جاء يف  املعاجم  فقد ذكرت بعض 
الصورة بأهنا: »الّشكل أو التمثال املجّسم، وصورُة املسألة أو األمر: صفتها، ونوعها. ُيقال: 

هذا األمر على ثالث صور، وصورة الشيء: ماهيته املجردة، وخياله يف الذهن أو العقل«.

»امليل،  بأهنا:  للصورة  لغويًّا  معًنى   )412/2  ،2003( العني  معجم  يف  الفراهيدي  وأورد 
ُيقال: فالن يصّور عنقه إىل كذا أي مال بعنقه ووجهه حنوه«. وجاء يف معجم لسان العرب 
)2004، 473/4( أّن معىن الّصورة هو: اهليئة املنفردة اليت تتمّيز هبا، وورد فيه »لفظ صور 
يف أمساء اهلل تعاىل، واملصّور وهو الذي صوَّر مجيع املوجودات ورتبها وأعطى كلَّ شيٍء 

منها صورًة خاصة«.

إىل كذا،  ذهنك  اجعل  تقول:  القلب،  »حفظ  ومعناها:  ذهن،  فأصلها  ذهنّية  لفظة  أّما 
ويشري ابن فارس )1979، 363/2( إىل معناها بقوله: »الذال واهلاء والنون أصٌل يدل على 
قوة، ُيقال: ما به ذهن، أي قوة، والذهن: الفطنة للشيء، واحلفظ له«. أّما املعىن اللغوي 
للذهن كما ورد عند ابن منظور )2004، 174/13( فهو: »الفهم والعقل، وحفظ القلب، 
وذهنت عن كذا: فهمت عنه«.  فهمته،  أي  تقول: ذهنت كذا وكذا  أذهان،  ومجعهما 
والّصورة كما بّينت املعاين الّسابقة ُتشري إىل الشكل واهليئة بشكٍل أساسي، أما الذهن: 
ز مفهومه على احلفظ والفهم، وإذا قمنا بتركيب هاتني اللفظتني أي الّصورة الذهنّية  فركَّ

فإنَّ معناها اللغوي يدل على الشكل املحفوظ يف العقل.

قائمًة  املعرفة  اليت جتعل  الكرمية،  القرآنّية  اآليات  مـن  الكـرمي عدد  القرآن  وورد يف 
على احلّس املباشر الذي ينقل إىل اإلنسان شعوره باألشياء حوله، وإدراكه لطبيعة العالقة 
معها سواء أكان هـذا الـشيء خريًا أم شرًا، وكذلك علمه باملعلومات اليت ميتاز هبا عن 
غريه من املخلوقات. مثـال ذلك قوله تعاىل: )إنَّ الّسمع والَبصر والُفـَؤاد ُكـلُّ أولئـَك كـان 
عْنـه َمـْسُؤواًل( )اإلسراء، اآلية 36(، وقوله تعـاىل: )واهلل َأْخرجُكم ِمن بطوِن ُأّمهاِتُكم 
مَع واأَلْبصاَر واأَلْفِئدَة َلعلَُّكم َتْشُكرون( )األعراف، اآلية  ال َتعَلمون َشـيًئا وجَعَل َلُكم السَّ
179(. وقد اعتمد كثرٌي من اآليات الكرمية على العالقة بني اإلنسان وما حوله، والتجربة 
اليت يعيشها، ليكّون رؤيته لألشياء ضمن قناعته اخلاصة اليت يكّوهنا بالفهم والتعّقل 

)معلوف، 2010(.
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الكاذبة  وليس  الّصادقة،  احلقيقّية  الّصورة  إظهار  ضرورة  اإلسالمي  الدين  أّكد  وقد 
البعيدة كلَّ البعد عن الواقع، إذ حّث اإلسالم على الصدق وضرورة اتباعه يف شىت أمور 
َق ِبِه ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن( )سورة الزمر:  ْدِق َوَصدَّ احلياة، حيث قال تعاىل: )َوالَِّذي َجاَء ِبالصِّ
اِدِقنيَ( )سورة  َ َوُكوُنوا َمَع الصَّ اآلية 33(، وقال تعاىل أيًضا: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَّ
التوبة: اآلية 119(، وتؤّكد هاتان اآليتان ضرورة اتباع الصدق، وأن يكون اإلنسان من 

الصادقني يف مجيع أمور احلياة.

كما هنى الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن الكذب وغّش اآلخرين، إذ قال: )من غشَّ 
فليس ِمنَّا(، وقال أيًضا: )آية املنافق ثالث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمتن 
أبسط  يف  حىت  والغش،  الكذب  حترمي  يّتضح  الشريفني  احلديثني  خالل  فمن  خان(، 
األمور، وكذلك األمر يف الّصورة الذهنّية، إذ جيب على املرء حني ينقل الصورة أن ينقلها 
بأمانة وصدق، كما هي على أرض الواقع، دون غشٍّ أو خداع أو كذب، وقد جاء اإلسالم 
من  على  العقوبات  وفرض  والصدق،  األمانة  على  وحّث  باحلياة،  للتعامل  أخالقي  بإطار 
ْن  خيالف ذلك، كما هنى عن الدعاية الكاذبة واملضللة، حيث قال تعاىل: )َفَمْن َأْظَلُم ِممَّ
)َوْيٌل  تعاىل:  وقوله  اآلية 32(،  الزمر:  َجاَءُه( )سورة  ِإْذ  ْدِق  ِبالصِّ َب  َوَكذَّ  ِ َعَلى اهللَّ َكَذَب 
للواقع،  الكالم  مطابقة  يعين  فالصدق   .)10 اآلية  املطففني:  )سورة  ِبنيَ(  لِّْلُمَكذِّ َيْوَمِئٍذ 
إىل أمهّيته  ما يشري  وهذا  الكرمي ويف سور كثرية؛  القرآن  مواقع يف  ورد يف عدة  وقد 
وضرورة االلتزام به يف شىت األمور. )اخلطيب، 2011(. ومن الّظـواهر الالفتة للنظر يف 
مة ملفهوم الّصورة الذهنّية، إذ أصبح  جمال دراسات الّصورة الذهنّية؛ كثرة التعريفات املقدَّ
مفهومًا عامًا ُيستخدم يف مواقف كثرية، وله تعريفات متعددة ختتلف باختالف املجاالت 

املعرفّية والبحثّية.

وُيالحظ على مصطلحات الّصورة ومرادفاهتا يف اللغة العربّية أهنا ال تعكس إطارًا نظريًا 
حمددًا أو مفهوًما فكريًّا معّيًنا لعملية ميكن إدراجها حتت هذه املصطلحات، وإمنا هي 
ترمجات تقريبية ظاهرية ملصطلحات غربية، إذ حاول الباحثون ترمجة املصطلح الغريب 
فاألوىل  موضوعية،  أو  ظاهراتية  كُبـنية  بترمجته  اهتمامهم  من  أكثر  لغوية،  كبنية 
ترّكز على الترمجة احلرفية للمصطلح وحماولة احلصول على مقارب لغوي له يف لغتنا، 
أما الثانية فتهتم باحلصول على مقارب موضوعي ُيعّبر عن ذاته من خالل ذاته، أكثر مما 
يعّبر عن ذاته من خالل تعريفات أخرى له. ولعل هذا ما يفّسر- جزئيًّا- كثرة املصطلحات 
اللغة العربية. ومّثة سبٌب آخر لكثرة املصطلحات الدالة على الصورة يف  الدالة عليه يف 
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الصورة  مصطلح  الباحثون  فيها  استخدم  اليت  البحثية  املجاالت  تعدد  هو  العربية؛  اللغة 
يف  ورد  الذهنّية( كما  )االنطباعّية  أو  الذهنّية  الّصورة  مفهوم  َظهر  وقد   .)2004 )ندا، 
بعض األدبّيات يف اخلمسينيات من القرن امليالدي املنصرم، وخباصة يف الواليات املتحدة 
األمريكّية ليعّبر عن هالة أو مزنلة الفرد أو احلزب أو البلد يف احلياة العامة، وكان لظهور 
كتاب )تطوير صورة املنشأ( للكاتب يل برستول يف عام 1960 م أثر كبري يف انتشار 
املفهوم. ويتطّلب تعريف الّصورة الذهنّية األخذ يف احلسبان اجلوانب املتعددة من تفاعالهتا 
مع جممل املعطيات االجتماعّية والسياسّية واالقتصادّية، وانطالق التعريف من هذه الزاوية 
يساعد يف رصد تأثرياهتا الكبرية واخلطرية، ومن َثمَّ دراسة عناصرها بشيٍء من الدقة. 
واالنطباعات  والتصّورات  األحكام  من  جمموعة  أهنا  على  الذهنّيُة  الّصورُة  ُعّرفت  وقد 
القدمية املتوارثة واجلديدة املستحدثة واإلجيابّية منها والسلبّية، اليت يأخذها شخص أو 
موقفه  ولتحديد  الشخص،  هلذا  لتقييمه  ومنطلقًا  أساسًا  ويستخدمها  آخر،  عن  جمتمع 

  .)Hader, 2017( وسلوكه إزاءه، فالّصورة الذهنّية شديدة الصلة باملوقف

ويرى بعض الدارسني أّن الّصورة الذهنّية، هي تلك االنطباعات أو النتاج النهائية لالنطباعات 
الذاتّية اليت تتكّون عند األفراد أو اجلماعات إزاء شخٍص أو نظاٍم ما أو شعٍب أو جنٍس 
بعينه، أو منشأة أو مؤّسسٍة أو منظمٍة حملّيٍة أو دولّية، أو أي شيء آخر يكون له تأثري 
بأهنا  الذهنّية  الّصورة   )Holsti,1967( ُيعّرف  فيما   .)1983 )عجوة،  األنسان  حياة  يف 
جمموعة املعارف واملعتقدات اليت حيتفظ هبا الفرد وفقًا لنظام معني عن ذاته، وعن العامل 

الذي يعيش فيه يف املاضي واحلاضر املستقبل. 

وُيعّرفها معجم وبستر )Webster 1977( بأّنها: »املفهوم العقلي الشائع بني أفراد مجاعٍة 
معينٍة، وُيشري هذا املفهوم إىل اجتاه هذه اجلماعة األساسي حنو شخٍص معنٍي، أو نظاٍم 
ما، أو طبقٍة معينٍة، أو جنٍس بعينه، أو فلسفٍة، أو قوميٍة، أو أي شيٍء آخر«. فيما ُيعّرفها 
)Schneider, 2004( على أّنها: »معتقدات عن أشخاصٍ أو مجاعاٍت أو أشياٍء، تؤثر يف 

اجتاهات األفراد، تأثريًا يدفعهم إىل تبين أحكاٍم مسبقٍة«.

وُتعّرف أيضًا بأهنا: »جمموعة الّسمات واملالمح اليت ُيدركها اجلمهور، ويبين على أساسها 
مواقفه واجتاهاته حنو املنظمة أو الشركة أو الّدولة أو اجلماعة، أو قضيٍة أو شخٍص أو 
جمتمٍع أو مؤسسٍة، بصورٍة انطباعيٍة سلبيٍة أو إجيابيٍة، باالعتماد على مصادر أو معلوماٍت 

أو خرباٍت قد تكون دقيقًة أو خاطئة« )صاحل، 2005(.
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ويعّرف الباحث الّصورة الذهنّية إجرائيًا يف هذه الدراسة على أهنا:

اآلخرين،  أذهان  اليت تكّونت يف  واالنطباعات  والتصّورات  واألفكار  الرؤى   »جمموعة 
وتؤثر يف اجتاهاهتم حنوها  السعودّية،  العربّية  اململكة  أم منّظمات، عن  أفرادًا كانوا 
من  املعلومات  على  احلصول  نتيجة  أو  املباشرة  وغري  املباشرة  والتجارب  للخربات  نتيجًة 

املصادر املختلفة«.
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أواًل: في أدبيّات الّصـورة الذهنـيّة

• أهميّـة الّصورة الذهنيّة وأقسامها

العام  الرأي  يف  تأثريها  من خالل  خاصًة،  أمهيًة  الدول  الذهنّية جتاه  الّصورة  تكتسب 
الّسائد حنو خمتلف اجلوانب ذات العالقة، حيث تقوم الّصورة من خالل تأديتها وظائفها 
النفسّية واالجتماعّية، بدوٍر رئيٍس يف تكوين الرأي العام وتوجيهه، بوصفها مصدر آراء 
الناس واّتجاهاهتم وسلوكهم، وانطالقًا من العالقة بني الّصورة الذهنّية وتكّون الرأي 
العام للمجتمع، فإنه يتحّتم على الّدول أن هتتم بدراسة الّصورة الّسائدة عنها داخل املجتمع 
بإجياد صور ذهنّية إجيابّيٍة،  الكفيلة  االستراتيجّيات  لوضع  الّتمهيد  أجل  وخارجه، من 
تكفل وجود رأٍي عاٍم مناصٍر لقضاياها ومواقفها ودعمها بشىت أنواع الّدعم يف الظروف 

    .)Albalawi, 2015( املختلفة

وبذلك يبدو جلّيًا ذلك الدور املهّم الذي تؤديه الّصورة الذهنّية يف املجتمعات اليوم، وخصوًصا 
يف جماالت الدعاية واإلعالن والسياحة، وإبراز املنجزات واإلسهامات احلضارّية واملقومات 
االقتصادّية  املنتجات  إشهار مسعة  يف  وكذلك  الوطنّية،  واهلوّيات  واالجتماعّية  الثقافّية 
يف  الّثابتة  اآلراء  تكوين  من  كنوٍع  الذهنّية؛  الّصور  إىل  ُينظر  أصبح  إذ  ذلك.  إىل  وما 
تقييم املنظمات أو الّدول أو الّثقافات أو اجلماعات اإلنسانّية اليت حتمل ثقافاٍت متجانسٍة. 
اخلربات  أو  بالتجارب  يرتبط  ما  منها  عديدٍة؛  أنساٍق  يف  الذهنّية  الّصورة  هذه  وتتشّكل 
كالتنشئة  أخرى،  بعوامل  يرتبط  ما  ومنها  املباشرة،  وغري  منها  املباشرة  املعلومات  أو 
اليت قد تتحكم يف معايري  العوامل األخرى  أو غريها من  الدينّية  الدوافع  أو  االجتماعّية 

احلكم على األشياء وتقييمها وبشكٍل ينعكس على السلوك إزاءها أو النظرة إليها. 

وقد نشأ االهتمام بالصورة الذهنية يف عصرنا هذا من حقيقة مفاُدها أّن الناس ُيفترض أن 
تكون لديهم صورة صحيحة لكافة األمور، يف ظّل وجود كثرٍي من املؤّثرات الشخصّية 
واالجتماعّية وغريها من مؤثرات ميكنها إحداث تغيري يف الّصور الذهنّية القائمة. ويرى 
كل من )Blanchard, 2010( و )Fedor, 2014( أّن أمهّية البحث يف موضوع الّصورة 
الذهنّية وأقسامها تكمن يف أهنا تأيت غالبًا يف صورتني؛ إحدامها متّثل الواقع أو حتاكيه، 
بينما األخرى متّثل واقعًا مكتماًل، ُبين على جمموعة تصّوراٍت عقلّيٍة وانطباعاٍت ذهنّية، 
سواء  هلا،  يتعرض  اليت  والعوامل  والثقافّية  االجتماعّية  الفرد  بيئة  حبسب  خيتلف  وهذا 
ل من خالهلا الّصورة  كانت إعالمّية أم حزبّية، أم خربات مباشرة وغري مباشرة، وتتشكَّ
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الذهنّية عن األشياء، لتنطبع يف الذهن بعد التعّرض هلا بقصٍد وبغري قصد، وهذا ما يدفع 
املتّلقي إىل تدعيم انطباعات أو حقائق قدمية أو تنفيذها أو تعديلها، وأّن لكل مؤسّسٍة أو 

لة لدى اآلخر. هيئٍة صورة عقلّية متشكِّ

الذهنّية إىل ُصورٍة إجيابّيٍة وصورٍة سالبٍة، كما  الّصورة  ومن خالل ذلك ميكن تقسيم 
:)Sides & Gross, 2013( يأيت

  صورة نمطيّة ذهنيّة إيجابيّة: 

احلب  مشاعر  تثري  اليت  الّسمات  من  جمموعة  على  اإلجيابّية  النمطّية  الّصورة  تنطوي 
طريق  عن  ذلك  يكون  ما  وكثريًا  التقليد،  يف  والرغبة  واإلعجاب  والتأييد  والتعاطف 
تصوير البطولة واالنتصارات واألعمال اإلنسانّية واالختراعات واإلجناز، والقوة، والتفوق 
واإلنسانّية، وُحّب اخلري، والتضحية، والوّد والّسالم. كما تثري هذه املشاعر تصوير املعاناة 
عليهم،  واالنتصار  األقوياء  ومواجهة  واملقاومة  والصمود  والكفاح،  والظلم،  اإلنسانية، 

والرغبة يف الّسالم. 

وُتعدُّ الصورة اإلجيابية ثروًة معنويًة، وُيَعدُّ جناح شعب أو حركة يف تشكيِل صورٍة إجيابيٍة 
انتصارًا ميكن أن يؤدي إىل املزيد من النجاح واالنتصارات، وال توصف الصورة اإلجيابّية 
بأهنا صورة منطّية )Stereotype(، بل توصف فقط بأهنا صورة )Image(، ألنَّ األفراد 

حيققون تلك الصورة، من خالل طرٍق متعددٍة من أبرزها الدعاية واإلعالن. 

  صورة نمطيّة ذهنيّة سالبة: 

اخلوف  مشاعر  تثري  اليت  الّسمات  من  جمموعٍة  عن  الّسالبة  النمطّية  الّصورة  تتجلى 
والكراهّية والنفور واالمشئزاز واالحتقار، ويكون ذلك بتصوير العنف والبطش والقسوة 

وسفك الدماء واإلرهاب واهلزائم والتخّلف والفقر.  

ُتعّد مبثابة فكرة خاطئة  الّسالبة،  النمطّية الذهنّية  الّصورة  أّن   )Sadek, 2017( ويرى
مزّيٍف،  أساٍس  على  به  املحيطة  للبيئة  الفرد  إدراك  أساس  على  تقوم  وُمختزلٍة  ومبّسطة 
على  غالبًا  األفراد  وحيرص  املحيطة،  للبيئة  الصحيح  الفهم  على  قدرته  يف  سلبًا  وتؤّثر 
يف  كبريًا  دورًا  الّسالبة  النمطّية  الّصورة  هذه  وتؤدي  تغيريها.  يقاومون  أو  تغيريها  عدم 
تسويغ احلروب واألعمال العنيفة ضد الّشعب صاحب تلك الّصورة الّسالبة. كما أّن الّصورة 
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الّسالبة ُيمكن أن ينتج عنها ُصورة سالبة ذاتّية تؤدي إىل الشعور بالدونّية وعدم القدرة 
واملشكلة  املقاومة.  على  القدرة  وعدم  الواقعّية،  باسم  للهزمية  واالستسالم  اإلجناز  على 
العصر من خالل اخلربة الشخصّية  أّي صورة منطّية يف هذا  أن ال جمال الختبار مسات 
إذ إنَّ وسائل اإلعالم أصبحت هي املصدر الرئيس ملعظم األفكار والّتصورات عن الّدول 

والّشعوب والثقافات والديانات. 

• خصائص الّصورة الذهنيّة

تتكّون الصورُة بفعل عوامل متعددة، وحتمُل يف طّياهتا نزعًة إىل التجّرد ُتبعدها عن الواقع 
امللموس، وحتّوهلا إىل قالب ُيصادر الواقع ويشّل التفكري، وهي يف أغلب الظروف عوامل 
افتراضّية. ويرى )Ourfali, 2015( أّن الّصورة الذهنّية تقوم على أساس التجربة املحدودة 
واألفكار البسيطة والعامة والّثابتة واملشّوهة واملتحّيزة، وامُلستخلصة من مصادر معرفّية 
كما  االجتماعّية،  للتنشئة  املختلفة  والّتعليم  االّتصال  وسائل  تتضمن  وراهنة،  تارخيّية 
تتكّون هذه الّصورة لدى الفرد واملجتمع من خالل عملّية تراكمّية تشبه عملية تشّكل 
عب املرجانّية، ونتاج اعتبارات وعوامل متعددة تارخيّية واجتماعّية وسياسّية واقتصادّية  الشِّ
وثقافّية قدمية وجديدة، كما قد تكون نتيجة لعملّيات متعّمدة ومقصودة بغرض إحداث 

الّتأثري يف اآلخر. 

وكما أّن لإلنسان انطباعاته وصوره اليت ُيكّوهنا عن األشياء، فإّن للمجتمعات والّشعوب 
والثقافات  الّشعوب  اليت تكوُّن من خالهلا صورًا عن  انطباعاهتا وخلفّياهتا وذاكرهتا، 
الّصورة  تربًة الستزراع  ُيعّد  املختلفة  بتصّوراته  العقل اجلمعي  واملجتمعات األخرى، وهذا 
الذهنّية اليت يكّوهنا جمتمع ما عن جمتمع آخر، وغالبًا ما تكون نتاجًا ألحداٍث وخلفياٍت 
وتراكماٍت عرب السنني. وُتعرف الّصورة الذهنّية خبصائص متعّددة وُيمكن إمجااًل اإلشارة 

 :)Brink & Nel, 2015( إىل أّن أهم خصائص الّصورة الّذهنّية تتمّثل يف اآليت

1. حتمُل الّصورُة الذهنّيُة حكمًا قيميًا، وتعكس خيارًا، وتعّبر عن إدراك؛ لذا فدراسة 
مضموهنا وعناصرها وخصائصها ُتظِهر طبيعة اإلرث الثقايف والُبعد األيديولوجي. 

2. الّصورُة الذهنّيُة هي جتسيٌد لواقٍع فكري معّين وهلا القدرة على تقنني الفكرة، وعندما 
الّصورة  الّصورة تصبح حبدِّ ذاهتا منطلقًا لعملّيات فكرّية جديدة، ُتضاف إىل  تتشّكل 

وتبلورها وفق تفاعالهتا املختلفة واملتآلفة من سياقها.
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3. توقظ الّصورُة الذهنّية عند تشّكلها أو حني استدعائها مشاعر وأحاسيس معينة، وتدفع 
باجتاه سلوكياٍت معينٍة، وتؤدي دوًرا حامًسا يف التأثري على التفاعل االجتماعّي للّشعب.  

وإّن الّصورة الذهنّية هبذه اخلصائص املؤّثرة، ُتعّد أداًة فاعلًة، ال ُيمكن الوقوف معها أو 
ضدها إال بتحرير العقل من كافة املؤّثرات الّسالبة، وإعالء قيم املصداقّية والّشفافّية يف 

املجتمع ولدى اآلخر. 

• العوامل المؤثّرة في تكوين الّصورة الذهنيّة

 Bouldingأشارت عدٌد من الدراسات كما يف )حجاب 2007؛ والقبالن، 2016؛ و    
ل الّصور  1956( إىل أّن مثََّة عوامل شخصّية واجتماعّية وتنظيمّية وإعالمّية تؤّثر يف تشكُّ
املؤثرة  العوامل  تلك  وبعض  املواقف،  أو  الثقافات  أو  املنّظمات  أو  األشياء  جتاه  الّذهنّية 
تتعّلق بالفرد امُلستقِبل للمعلومات عنها. كما أشارت إىل أّن الّصورة الذهنّية تتكّون من 
تفاعل معرفة اإلنسان بعدة عوامل؛ منها املكان الذي حييا فيه الفرد، وموقعه من العامل 
اخلارجي، والعالقات الشخصية، وروابط األسرة واجلريان واألصدقاء املحيطني به والزمان 

واملعلومات التارخيية واالجتماعية اليت حيصل عليها.

وتتمّثل العوامل الشخصّية اليت تؤّثر يف تشكيل الّصورة الذهنّية يف الّسمات الذاتّية للشخص 
املستقبل للمعلومات، اليت تشمل نسقه املعريّف والتعليمّي وثقافته ومنظومته القيمية، اليت 
املعلومات  امتصاص  خالل  من  الذهنّية  الّصورة  أغوار  سرب  على  قدراته  تعزيز  يف  ُتسهم 
تشتمل  فيما  املقّدمة.  باملعلومات  واهتمامه  الفرد،  دافعّية  درجة  يف  وكذلك  وتفسريها، 
العوامل االجتماعية على تأثري اجلماعات األولّية )األسرة واألصدقاء( على الفرد املستقبل 
للمعلومـات أثنـاء تبـادهلم املعلومات يف اتصاالهتم الشخصّية حول املنّظمة، وكذلك تأثري 
قادة الرأي على اّتجاهات اجلماهري )اإلقناع على مرحلتني(، وهو ما تعّبر عنه نظرّية »تدفُّق 
للدراسة  النظري  األساس  يف  الباحث  تناوهلا  واليت  مرحلتني«،  على  املعلومات  انتقال  أو 
احلالّية. كما تشمل تأثري ثقافة املجتمع الذي يعيش فيه األفراد، والقيم الّسائدة فيه. أّما 
العوامل التنظيمّية املؤثرة يف تكوين الصورة الذهنّية فهي تتجسد جبوانب متعددة، مثل 
وتتمّثل  اآلخرين.  مع  التواصل  يف  أجنداهتا  وفاعلّية  واإلجنازات  واجلهود  االستراتيجيات 
العوامل اإلعالمّية املؤّثرة يف تكوين الصورة الذهنّية بعدة جوانب أيضًا، ومنها: الربامج 

واحلمالت اإلعالمّية لتعزيز الّصور اإلجيابّية أو تصحيح الصور السالبة. 
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• عمليات ومراحل بناء الّصورة الذهنيّة

الذهنّية  الّصورة  لبناء  الّتخطيط  أّن   )Kinninmont & Kinninmont, 2017( يرى 
سواًء  وحتليلها،  املحددة  اجلهة  عن  اخلاصة  املعلومات  يتطّلب مجع  هلا؛  الفّعال  والتنفيذ 
أكانت ثقافًة أو جمتمًعا أو دولًة أو منظمًة أو مؤّسسة، من خالل نظرٍة معمقٍة إىل اخللف 
احلالّية  الّصورة  تكوين  إىل  املؤّدية  العوامل  على  والوقوف  املاضي  يف  صورهتا  لتحديد 
أخذها  جيب  اليت  واآلراء  احلقائق  على  للّتعرف  الداخل  إىل  متعّمقة  نظرة  وكذلك  هلا. 
مبكّوناهتا  احلالّية  الذهنّية  الّصورة  يف  والّضعف  القوة  نقاط  حتديد  عند  احلسبان  يف 
وعناصرها املختلفة. كما أنه البّد من نظرٍة واسعٍة إىل الظروف املحيطة، ودراسة العوامل 
الّصورة  على  واملؤّثرة  الّسائدة  واملجتمعّية  البيئية،  االجتماعّية،  السياسّية،  االقتصادّية، 

الذهنّية احلالّية. 

كما أّن الّتخطيط لبناء الّصورة الذهنّية؛ حيتاج إىل نظرٍة طويلٍة إىل األمام، حىت ُيمكن 
حتديد مالمح الّصورة املرغوب تكوينها، والّصاحلة لتقدميها مستقباًل للجميع، ونوعّية 
الّصور اجلزئية املساندة هلا، وذلك لوضع استراتيجّية طويلة املدى لتغيري الّصورة الذهنّية 

احلالّية. 

• مصادر تكوين الّصورة الذهنيّة

 أوضح  )Moons, 2017( أّن هناك مصدرين أساسّيني لتكوين الّصورة الذهنّية:

  المصادر المباشرة: 

احتكاك الفرد اليومي بغريه من األفراد واألنظمة والقوانني مما يكون االنطباعات الذاتّية 
عن املنّظمة، وهذه اخلربة املباشرة أقوى يف تأثريها على عقلّية الفرد وعواطفه إذا أحسن 

توظيفها.

 المصادر غير المباشرة:

وسائل  عرب  أو  أصدقاء  من  يسمعها  شخصّية  رسائل  من  الفرد  له  يتعّرض  فيما  وتتمّثـل 
اإلعالم، عن مؤّسسات وأحداث وأشخاص ودول. ويف هذا الّنوع من اخلربة؛ تؤدي وسائل 
اإلعالم املسموعة واملرئية دوًرا أساسيًّا يف تكوين االنطباعات اليت يشّكل الناتج النهائي 

هلا هو الّصورة الذهنّية.
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• أبعاد الصورة الذهنية

إّن ارتباط الّصورة باإلحساسات جعلها تنقسم إىل أبعاد أخرى هي صورة الّذاكرة، والصورة 
املبنية، فُتظهر صور الذاكرة شيًئا ما لنا خربة به يف املاضي، بينما الّصورة املبنّية هي غري 
ذلك، فهي غري مألوفة، وبرغم ذلك فإّن عناصرها املختلفة كلها هلا ما يقابلها يف اخلربات 
السابقة، والّصور املبنّية هي خلق جديد يف جانب أهنا متّثل احتاد العناصر يف تشكيل 
)الكردي،  اآليت  النحو  على  أساسّية  أبعاد  ثالثة  على  تشتمل  الذهنّية  والّصورة  جديد. 

2014؛ الزميلي، 2015(:

 أ. البعد المعرفي:

وهو الُبعد الذي يدرك عن طريقه الفرد موضوًعا معيًَّنا يّتصل بدولٍة أو شعٍب أو ثقافٍة أو 
جمتمٍع ما، مثل املعرفة باألسس التارخيّية واجلغرافّية للدولة واملعرفة باملعلومات املتعّلقة 
بشعبها، وتعد هذه املعلومات هي األساس الذي ُتبىن عليه الّصورة الذهنّية اليت يكّوهنا 
الفرد عن اآلخرين وعن املوضوعات والقضايا املختلفة، وبناًء على دقة املعلومات واملعارف 
ووفقًا  عنهم.  نكّوهنا  اليت  الذهنّية  الّصور  دّقة  تكون  اآلخرين  عن  عليها  حنصل  اليت 
للُبعد املعريف؛ فإنَّ األخطاء يف الّصورة الذهنّية املتكّونة لدى األفراد، هي أخطاء ناجتة 
أساسًا عن املعلومات واملعارف اخلاطئة اليت حصل عليها هؤالء األفراد، فاملكّون املعريف 
لدى أشخاص عن بعض األشخاص  توجد  اليت  الصورة  أو  الفكرة  يتمثل يف  لالّتجاهات 
اآلخرين، اليت توقظ حني استدعائها أو تشّكلها مشاعر وأحاسيس معينة، ومن مث تدفع 

باجتاه سلوكّيات معّينة.

 ب. الُبعد الوجداني:

وُيمثل مشاعر الفرد وانفعاالته حنو دولة أو شعب أو ثقافة أو جمتمع ما، وميتّد من التقّبل 
مع  الوجداين  اجلانب  ويتشّكل  والسلبّية،  اإلجيابّية  بني  الشدة  ويتدّرج يف  الرفض،  إىل 
اجلانب املعريف، ومع مرور الوقت تتالشى املعلومات واملعارف اليت كّوهنا األفراد، وتبقى 
واملوضوعات  والقضايا  األشخاص  حنو  األفراد  اجتاهات  متّثل  اليت  الوجدانّية  اجلوانب 
من  جمموعة  ذلك  يف  ويؤّثـر  والّسلبية،  اإلجيابّية  بني  الوجداين  الُبعد  ويتدرج  املختلفة، 

العوامل أمهها حدود توافر مصادر املعرفة.
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 جـ. الُبعد اإلجرائي )السلوكي(:

ويتمّثل يف اجلوانب العملّية كسفر الفرد إىل دولة أجنبّية والعيش والعمل فيها أو الزواج 
من واحدة تعيش فيها، مبعىن رغبة االنتقال والتعايش، ويعتمد هذا العامل على املسافة 
االجتماعّية بني الشعوب، ويعكس سلوك الفرد طبيعة الّصورة الّذهنّية املشكلة لديه يف 
خمتلف شؤون احلياة، إذ ترجع أمهّية الّصورة الذهنّية يف أحد أبعادها إىل أهنا متّكن 
من التنبؤ بسلوك األفراد، فسلوكّيات األفراد ُيفترض منطقيًّا أهنا تعكس اّتجاهاهتم يف 

احلياة. 

ثانًيا: دور الجامعات في بناء الصورة الذهنية 

• أهميّـة الجامعة وأدوارها:

املتميزة يف خدمة  أهدافها  وهلا  التركيب،  ومعقّدة  فريدة  تعليمّية  تعد اجلامعة مؤّسسة 
ومتخصصة،  مؤهلة  بشرية  وإعداد كوادر  العلمي،  البحث  تطوير  ويف  املحلي،  املجتمع 
يف حقول املعرفة املختلفة، اليت تليب حاجات املجتمع املحلي، كما تسعى إىل توفري البيئة 
وتنمية  واالبتكار،  والتميز،  لإلبداع،  الداعمة  واالجتماعية،  والنفسية،  األكادميية، 
واألكادميية،  اإلدارية  اهلياكل  من  يضمُّ كثرًيا  اجتماعي  بناء  فهي  وصقلها،  املواهب 
بينهم عالقات خمتلفة، تساهم يف  تربط  اليت  البشرية،  املوارد  وتتألف من جمموعة من 

إجناح أهداف هذه املؤسسة )الزيديني، 2015(.  

اإلنسان،  شخصية  تشكيل  يف  ُتساهم  اليت  التربوية  املؤسسات  أهم  من  اجلامعة  وُتعّد 
وإعداد اإلنسان املؤّهل واملزّود باملهارات الالزمة يف احلقول العلمّية املتعّددة، والقادر على 
املعرفة  ُتسهام يف تطوير  أدواًرا  تؤّدي  املتسارعة. كما  واملتغّيرات  التحّوالت  التكّيف مع 
والعلم، وتضطلع مبهاٍم وأنشطٍة عملّيٍة ومعرفّيٍة وحبثّيٍة كبريٍة للّنهوض باملجتمع وتنميته 
احلياة  وترية  وتساُرع  العصر،  تطورات  تفرضه  ما  مع  متاشًيا  األصعدة،  من  كثرٍي  على 

وتقّلباهتا املختلفة. 

ويرى كلٌّ من العقيل واحلياري )2014( أّن للجامعات الدْور الكبري يف توجيه الطالب حنو 
االنتماء  تقوية مشاعر  وبقادته، ورجاله، وعلمائه، وعليها  به،  بالوطن واإلميان  االعتزاز 

والفخر هبذه األمة، وموروثها الّثقايف واحلضاري. 
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واجلامعات هي أرفع املؤسسات التعليمية يف املجتمع، وتعدُّ من أهّم املراحل التعليمّية، إذ 
ُيلقى على عاتقها تأهيل األجيال الالزمة لعملية التنمية ودفع مسريهتا إىل األمام. وتضطلع 

اجلامعات بتنفيذ ثالث وظائف رئيسة، وهي: 

 العملية التعليمّية.. 1
 الـبحــث العـلمّي.. 2
خــدمة الـمجتـمع.. 3

   ومل تعد هذه املؤّسسات اجلامعّية على اختالف ختّصصاهتا وجماالهتا مظهًرا من مظاهر 
االرتقاء  فاعلًة يف  أداًة  بوصفها  نفسها  وفرضت  ملّحة،  إّنها ضرورة  بل  التعليمي،  الرَّفاه 
باملشهد العلمي، ومبا تضطلع به من دوٍر حيوّي يف إنتاج املعرفة وتوليدها وتطوير احلركة 
واملجتمعات،  للدول  واحلضاري  العلمي  الواقع  تعزيز  يف  ُيسهم  ومبا  وإثرائها،  البحثّية 

واإلسهام الفاعل يف احلياة املعاصرة. 

• تطور التعليم الجامعّي في المملكة العربية السعوديّة

يؤّسس  أن  على  البداية  منذ   - اهلل  - رمحه  سعود  آل  العزيز  عبد  امللك  املؤسس  حرص 
فكان  املتحضرة،  البالد  يف  كما  وحديث،  متطوٍر  وبشكٍل  صحيًحا،  تعليميًّا  نظاًما 
وحّثهم على  املكرمة،  مع علماء مكة  به  التقى  تعليمي  اجتماع  إىل  الدعوة  أعماله  أول 
ع فيه. وعليه كان ظهور أول نظام للّتعليم يف اململكة العربّية  نشر العلم والتعليم والتوسُّ
حجر  إرساء  مبثابة  اليت كانت  )1925 م(،  عام  يف  املعارف  مديرية  وإنشاء  السعودّية، 
)1927 م(  عام  ويف  الوقت.  ذلك  البنني يف  علي  قاصًرا  الذي ظلَّ  التعليم  لنظام  األساس 
صدر قرار تشكيل أول جملس للمعارف، ويهدف إىل وضع نظام تعليمي مبنطقة احلجاز. 
ومع قيام اململكة العربية السعودية اتسعت صالحيات مديرية املعارف، ومل تعد وظيفتها 
قاصرة على اإلشراف على التعليم يف احلجاز، بل مشلت اإلشراف على مجيع شؤون التعليم 
يف اململكة كلها، وارتفع عدد املدارس اليت ُتشرف عليها من أربعة مدارس إىل )323( 
والسعي  التعليم يف احلجاز،  توحيد  املعارف  عليها جملس  قام  اليت  املبادئ  ومن  مدرسة. 
جلعل التعليم االبتدائي إجباريًّا وجمانيًّا، وأن يتكّون التعليم من أربع مراحل: حتضريية، 

ابتدائية، ثانوية، وعالية )الرباهيم، 2014(.

ُأنشئت وزارة املعارف يف عام )1951 م( يف عهد امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وكانت 
العام  للتعليم  التعليمّية  اخلطط  وضع  إليها  ُأسند  وقد  املعارف،  ملديرية  وتطويًرا  امتداًدا 
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للبنني يف مراحل التعليم قبل اجلامعي، وكان امللك فهد بن عبدالعزيز هو أول وزير هلا 
)حريري، 1421 هـ(.

وافتتحت أول مدرسة للفتيات عام )1956 م(، ومسيت بـ )دار احلنان(، وقامت احلكومة 
ببناء برنامج تعليمي، وجنحت يف زيادة املدارس لتمّكن الفتيات من االلتحاق هبا، ويف العام 
)1960 م( نفسه ُأنشئت الرئاسة العامة لتعليم البنات يف عهد امللك فيصل بن عبدالعزيز 
آل سعود، وضّمت - آنذاك - )15( مدرسة ابتدائّية ومعهد معلمات متوسًطا واحًدا. ومع 
تطور التعليم صدر املرسوم امللكي بضم الرئاسة العامة لتعليم البنات إىل وزارة املعارف 
عام )2002 م( وبعد عام حتوَّل مسّمى وزارة املعارف إىل وزارة التربية والتعليم )العمري، 

1437 هـ(.

لتتوىل تنفيذ  باملرسوم امللكي رقم 1/ 236 )1975 م(  العايل  الّتعليم  وقد أنشئت وزارة 
سياسة اململكة يف الّتعليم اجلامعي، ويعدُّ وزير التعليم مسؤواًل عن تنفيذ سياسة احلكومة 
يف جمال التعليم. وقد حظي التعليم اجلامعي بدعم سخي متثَّل يف إنشاء جامعات جديدة، 
وكلّيات علمّية وتطبيقّية، واعتمادات مالية مبيزانيات ضخمة، حيث تطور التعليم العايل 
النظرّية،  األقسام  من  كثري  على  حتتوي  السعودّية  اجلامعات  وأصبحت  نوعّيًا،  تطورًا 
والتخّصصات العلمّية والتطبيقّية يف خمتلف املجاالت، كما تبّنـت وزارة التعليم يف اآلونة 

.)Aldiab, 2017( األخرية، توّجهات حديثة يف البحث العلمي والتخطيط املستقبلي

 29 جانب  إىل  جامعًة،   43 إىل  اململكة  واألهلّية يف  اجلامعات احلكومية  عدد  ووصل 
ل منو اجلامعات يف اململكة  كلية أهلية تقّدم كثرًيا من التخّصصات املتنّوعة، وزاد معدَّ
خالل األعوام القليلة املاضية إىل 113 % على صعيَدي الُبىن التحتية واألساّسية والكوادر 
الطالب  عدد  وزاد   ،%  43,9 بنسبة  منوًّا  اململكة  يف  الكلِّيات  عدد  وشهد  البشرية. 
السعودية على طريق تعزيز  م جلهود احلكومة  ين بنسبة 33 %. ويف مسعى متمِّ املستجدِّ
مسرية التعليم العايل، مّت اعتماد مشروعات الستكمال املدن اجلامعية، وتأهيل الكلِّيات 
االلتحاق  أن جتاوزت نسبة  الكبري  التوّسع  نتائج هذا  يف عدٍد من اجلامعات. وكان من 
بالتعليم اجلامعي 90 % من خرِّجيي املرحلة الثانوية، يف ظلِّ حرص الدولة على تلبية الطلب 

املتزايد على التعليم العايل )وزارة التعليم، 2019(.

العايل  التعليم  منظومة  تطوير  يف  لالستمرار  مستقبلية  استراتيجية  الوزارة  ت  أعدَّ وقد 
ة استراتيجية طويلة املدى  السعودي، متثَّلت يف مشروع »آفاق« الذي يهدف إىل إعداد خطَّ
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د احتياجاته، وأمناطه، ونوعية خمَرجاته،  للتعليم اجلامعي ملدة مخٍس وعشرين سنة، حتدِّ
ة تنفيذية تفصيلية للسنوات اخلمس األوىل، ووضع آلية لتبنِّي  وأساليب متويله، وإعداد خطَّ
وثائق  إعداد  إىل  إضافًة  اجلامعي.  التعليم  مؤّسسات  يف  االستراتيجي  التخطيط  أساليب 
ة فإنَّ املشروع يسعى إىل سرعة االستفادة من امُلخَرجات العاجلة وتفعيلها أثناء إعداد  اخلطَّ

ة )آفاق، 2019(.  اخلطَّ

التعليم  بشؤون  املهتمني  انتباه  استرعت  نوعّية وكمّية  قفزات  للتعليم اجلامعي  وحتّقـقت 
التعليم تغيريات جذرّية للوصول إىل  العامل، حيث أدخلت وزارة  اجلامعي يف خمتلف دول 
السعودي  العمل  توّجهات سوق  مع  تتناسب  اململكة حبيث  للجامعات يف  هيكلة جديدة 
والعاملي، عرب جمموعة من الربامج واإلجراءات، واخلطط القصرية، واملتوسطة والطويلة 
املدى لتشمل عددًا من املحاور، أبرزها سبعة حماور، وهي: القبول واالستيعاب، واملواءمة، 
وقد  االستراتيجي.  التخطيط  وأخريًا  واالبتعاث،  العلمي،  والبحث  والتمويل،  واجلودة، 
رفع  مها  مهمَّني،  ُبعدين  من  اجلودة  قضية  مع  التعامل  يف  واجلامعات  الوزارة  انطلقت 
الكفاءة  ورفع  التعليم،  مدخالت  جودة  ضمان  طريق  عن  للجامعات  الداخلية  الكفاءة 
اخلارجية باجلامعات عن طريق ضبط املخرجات والتحقق من جودهتا، وحتقيق االعتماد 

األكادميي واملؤسسي للجامعات )وزارة التعليم، 2019(.

وجرى مؤّخرًا إقرار نظام اجلامعات اجلديد يف اململكة، وتطبيقه على 3 جامعات حملّية، 
ويتكون مشروع هذا النظام من )14( فصاًل، يشتمل على )58( مادة، ويهدف إىل حتقيق 
االستقاللية املنضبطة للجامعات، حبيث ميّكنها ذلك من بناء لوائحها األكادميية واملالية 
اجلامعات  شؤون  من خالل جملس  الدولة  تقرُّها  اليت  العامة  السياسات  وفق  واإلدارية، 
اإلداري  التنظيم  يف   )2030( رؤية  ملضامني  حقيقي  انعكاس  حتقيق  وكذلك  املقترح، 
املجاالت  يف  األداء  ومؤشرات  والصالحيات  التنظيمية  اهلياكل  ذلك  يف  مبا  للجامعات، 
التعليمية والبحثية واإلدارية. ويهدف لتمكني اجلامعات السعودّية من إقرار ختصصاهتا 
وبراجمها وفق االحتياجات التنموية وفرص العمل يف املنطقة اليت ختدمها، وخفض الكلفة 
التشغيلية للجامعات، ودفعها إىل إجياد مصادر متويل جديدة. وكذلك ربط اجلامعات بسوق 
العمل من خالل تعدد التمثيل من خارج اجلامعة يف املجالس املختلفة، وتوسيع املشاركة يف 
اختاذ القرار يف مؤسسات التعليم اجلامعي من خالل إنشاء املجالس االستشارية الطالبية 
االعتماد  على  باحلصول  اجلامعات  النظام  مشروع  يلزم  كما  التدريس،  هيئة  وأعضاء 
املؤسسي والرباجمي، وحتقيق احلوكمة الالزمة، واختيار األكفاء للمشاركة يف إدارة 
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ُيتيح نظام اجلامعات اجلديد للجامعات إنشاء فروع للجامعات  الكليات واألقسام. كما 
يف  واإلدارية  واألكادميية  البشرية  للموارد  األمثل  االستخدام  وحتقيق  اململكة،  خارج 

مؤسسات التعليم اجلامعي )وزارة التعليم، 2019(.

• أدوار الجامعات السعوديّة في بناء الصورة الذهنية

الصورة  بناء  يف  ُتساهم  أن  اليت ميكن  الفاعلة  املؤسّسات  من  اجلامعّية  املؤّسسات  ُتعّد 
مبا  وذلك  عنها،  الّسالبة  الذهنّية  الّصور  وتعديل  وتشكيلها،  للدول  اإلجيابّية  الذهنّية 
متتلكه من الطاقات واإلمكانات البشرّية املؤهلة ومن خالل مراكزها البحثّية، أو من 

خالل مناهجها التعليمّية أو إسهاماهتا اخلارجّية.

وقد اهتّمت املؤّسسات اجلامعّية ببناء الّصورة الذهنّية اإلجيابّية هلا، حيث توّصلت دراسة 
معمري )2015(، إىل أّن اجلامعة شهدت تطوًرا على املستويني الوظيفي والبنائي من خالل 
االعتماد على فاعلّية االتصال الداخلي يف تأدية وظائفها وأدوارها، للحفاظ على وجودها 
داخل املجتمع، إضافًة إىل اهتمامها جبماهريها واملتعاملني معها، حىت يكوِّنوا انطباعاٍت 
وصورًة ذهنّيًة إجيابّيًة عنهم، كما اهتّمت بـبناء الّصورة الذهنّية اإلجيابّية جتاهها، وتبعًا 

ملا حتّقـقه هذه الّصورة من منافع هلا.

العايل يف اململكة، وانعكاساته اإلجيابّية على  التعليم  التطّور الذي شهدته منظومة  إّن 
تطّور املؤّسسات اجلامعّية السعودّية وتقّدمها، يؤهلها يف أن تكون إحدى األجندات الفاعلة 
مقومات كبريٍة، سواء  من  ما متتلكه  نظري  للّدولة،  اإلجيابّية  الذهنّية  الّصورة  بناء  يف 
مة  متقدِّ ومراكز  إجنازات  من  حتّققه  ما  خالل  من  أو  ومشروعاهتا  براجمها  خالل  من 
األكادميية  الدراسات  جمال  يف  سواء  العايل،  للتعليم  العاملية  التصنيفات  مؤشرات  يف 
واألحباث العلمية، أم تقنية املعلومات ورفع كفاية أداء العاملني فيها. مبا ميّثله ذلك من 

قيمة إجيابيٍة، ومتثيٍل مشرف للتعليم اجلامعّي يف اململكة.  

وقد شهدت السنوات األخرية حضورًا الفتًا للجامعات السعودّية يف التصنيفات الدولية، ففي 
عام 2019م، حّقـقت ثالث جامعات سعودية حضورًا مميزًا حني وردت ضمن أفضل 300 
جامعًة عاملّيًة وفق تصنيف اجلامعات العامليQS، والذي مشل أكثر من 1000 جامعة على 
العربّية للمراكز األول والثالث والسادس  مستوى العامل، متقّدمًة يف تصنيف اجلامعات 

.)QS UNIVERSITY 2019(
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ومن الربامج اليت ُتساهم فيها اجلامعات السعودّية يف بناء الصورة الذهنية اإلجيابّية للمملكة 
درجات  على  للحصول  بإيفادهم  تقوم  إذ  ملنسوبيها،  اخلارجي  االبتعاث  برامج  وتعزيزها؛ 
علمّية لسد احتياجاهتا من العناصر األكادميّية، وهنا ُيصبح هؤالء الطالب والطالبات، 
إذا ما مّت إعدادهم بشكل جّيد، مبثابة سفراء للمملكة. فهم ينقلون إىل املجتمعات األخرى 
صورًة إجيابّيًة هلوّية املجتمع السعودي األصيلة وثقافته وعاداته وتقاليده، فالّتواصل بشكٍل 
مباشٍر بني األفراد هو أحد الوسائل الفاعلة يف تصحيح املفاهيم اخلاطئة عن املجتمعات، 

وتعزيز الصور اإلجيابّية للّدول.

الذي  اخلارجي  لالبتعاث  الشريفني  احلرمني  خادم  برنامج  إطالق  مت  املجال،  هذا  ويف 
الطالب  ابتعاث  إىل  يهدف  والذي  ريال،  مليارات  سبعة  من  أكثر  الدولة  له  خّصصت 
تنويع  إىل  سعيًا  املتقّدمة،  الدول  من  عدد  يف  املرموقة  العاملية  اجلامعات  إىل  والطالبات 

مصادر املعرفة يف إعداد املوارد البشرّية )تطوير، 2018(.  

وُيعّد التعاون الدويل بني اجلامعات العاملية أحد أهم املعايري احلضارّية واملعرفّية اليت ُيقاس 
هبا تطور املجتمعات، من خالل االرتقاء مبؤسسات التعليم اجلامعي إىل مستويات عاملية 
عالية تقوم على أساس املنافسة العاملية يف مسارات العلم واملعرفة والبحث. ومن هذا املنطلق 
والثقافية  املعرفية  التعاون  أوجه  خمتلف  بتدعيم  اململكة  يف  التعليم  وزارة  اهتمام  جاء 
فُأنشئت  الدولية،  العلمية  املؤسسات  من  ونظرياهتا  السعودية  اجلامعات  بني  والعلمية 
اإلدارة العامة للّتعاون الّدويل لتكون ضمن هيكلها اإلداري، ودعمتها باإلمكانات املادية 
مّد  عرب  اجلامعي،  التعليم  جمال  يف  الدولية  العالقات  تنمية  أجل  من  والفنية  والبشرية 
جسور الّتواصل املعريف بني اجلامعات السعودية ونظرياهتا العاملية املتطورة يف ميادين العلوم 
والثقافة، وحترص على إبراز التطّور احلضاري الذي تعيشه اململكة يف خمتلف املجاالت 
يف  بازدهار  املرحلة  هذه  ميّر يف  الذي  اجلامعي،  التعليم  وخصوًصا يف جمـال  التنموية، 
ا وكيًفا يف كافة مناطق اململكة )وزارة  عت كمًّ منظومة اجلامعات السعودّية اليت توسَّ

التعليم، 2019(.

ومن هذا املنطلق، تنامى اهتمام كثرٍي من املؤسسات اجلامعية يف اململكة بتعزيز التعاون 
الدويل وتوثيقه من خالل توقيع االتفاقيات وأطر التعاون ومذكرات التفاهم وبناء الشراكات 
املهمة، وترسيخها يف املجاالت العلمية واألكادميية والبحثية، فعقدت اجلامعات السعودية 
عدًدا من اتفاقيات الشراكة العلمية والبحثية مع كثري من اجلامعات واملراكز التعليمّية 
األكادميّية  املكانة  ذات  العامل  جامعات  خربات  من  االستفادة  إىل  منها  سعيًا  العاملية، 
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املؤمترات  يف  املشاركة  عرب  والعاملية  العربية  العلمية  املؤسسات  مع  وتواصلت  املتمّيزة. 
ومعارض  الدولية،  والزيارات  العلمية،  واأليام  املتخصصة،  والندوات  العلمية،  وامللتقيات 

الكتاب الدولية.             

ومن ذلك؛ قيام جامعة طيبة بتأسيس اإلدارة العامة للتعاون املحلي والدويل من أجل مد جسور 
التعاون مع كافة اجلهات باململكة وخمتلف دول العامل املتميزة معرفيًا وعلميًا وثقافيًا، 
وتطوير أنشطة التعاون املحلي والدويل بني اجلامعة ومثيالهتا يف الداخل واخلارج، لتحقيق 
القفزات النوعية اإلجيابية يف جماالت التبادل العلمي واملعلومايت والتقين، واالستفادة من 
مما  لالستفادة  اجلهات  وخمتلف  اجلامعة  بني  املوقعة  املعريف  التعاون  مذكرات  تنشيط 
وصلت إليه من معارف وتطور علمي. ومن ذلك توقيع عقود اتفاقيات مع جامعة مانشستر 
العايل،  للتعليم  الربيطانية  واألكادميية  األمريكّية،  واشنطن  وجامعة جورج  بربيطانيا، 
للتكنولوجيا.  ماليزيا  وجامعة  بيتسربغ،  وجامعة  األمريكّية،  بنسلفانيا  والية  وجامعة 
ومشلت هذه االتفاقيات التعاون املشترك يف جوانب التدريب تطوير بعض برامج الدراسات 
العليا وبرامج تأهيلّية لبناء كوادر سعودية مؤهلة أكادمييًّا ومهنيًّا، مبا خيدم سوق العمل، 
الدراسية،  املنح  برنامج  خالل  من  واملهنية  األكادميية  املعايري  من  عاٍل  مستوى  وتطوير 

وتبادل اخلربات واملعلومات )جامعة طيبة،2019(.

 ،)ICSTD( وأنشأت جامعة امللك سعود إدارًة للّتعاون الـّدويل والتوأمـة العلمية العاملّيـة
مع  تنافسية  ميزة  على  واحلفاظ  واألدبية،  العلمية  من اخلربات  قاعدهتا  لتوسيع  وهتدف 
وفتح  واالختراع،  االكتشاف  يف  واملسامهة  والعلوم،  الفنون  جماالت  يف  األخرى  الدول 
أيضًا آفاًقا جديدة ملؤسسات عاملية للدخول يف شراكات متبادلة مع اجلامعة. وقد وقعت 
اجلامعة كثرًيا من الشراكات واالتفاقات الدولية مع عدد من اجلامعات العاملية واملراكز 
واجلهات املختلفة، ومنها: جامعة إنديانا بأمريكا، وجامعة موسكو احلكومّية يف روسيا 
ونوتنغهام  مانشستر  وجامعات  بالصني،  الدولية  للدراسات  شنغهاي  وجامعة  االحتادية، 
وسوانزي وكينجز كولدج لندن يف اململكة املتحدة، وجامعة اإلمارات بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة )جامعة امللك سعود، 2019(.

وأنشأت جامعة امللك فهد للبترول واملعادن مكتًبا للتعاون الدويل، ُيعىن ببناء شبكة تواصل 
مع اجلامعات واملراكز واملعاهد األكادميّية والبحثّية الرائدة على مستوى العامل، وعقدت 
اجلامعة اتفاقات وشراكات يف املجاالت البحثية والتبادل الطاليب، ومن تلك اجلهات على 
سبيل املثال ال احلصر، ما يلي: مدرسة كلورادو للمناجم، جامعة نورث ايسترن، جامعة 



 دور الجامعات في بناء الصورة الذهنيّة

للمملكة العربيّة السعوديّة

- 38 -- 39 -

جامعة  تكساس،  مشال  جامعة  للتكنولوجيا،  جورجيا  معهد  أريزونا،  جامعة  ليهاي، 
سرياكيوز، جامعة سينسينايت،  جامعة فلوريدا، جامعة نوتردام، املعهد الكوري املتقدم 
امللك  لويل )جامعة  والتكنولوجيا، جامعة والية كلورادو، جامعة ماساتشوستس  للعلوم 

فهد للبترول واملعادن، 2019(. 

ويف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمّية، تعمل وكالة اجلامعة للتبادل املعريف والّتواصل 
ثرية  تعليمّية  بيئة  وتوفري  وتعزيزها،  الدولّية  التعــاونية  العـالقات  تطوير  على  الّدويل 
ملــواكبة التحول يف االجتاهات الدولية للتعليم العايل واجلامعي. كما ُأنشئت إدارة التعاون 
الدويل لربط اجلامعة باملؤّسسات األكادميّية العاملّية، ووضع أسس التعاون من مذكرات 
تفاهم وغريها، وتنفيذ املعارض واملؤمترات الدولّية اليت تنظمها أو تشارك هبا اجلامعة على 
املستوى الّدويل، واملسامهة يف عدد من اتفاقيات الشراكة والتوأمة اليت تقوم هبا اجلامعة 
خارج اململكة. فيما تتوىل عمادة اجلامعة لشؤون املعاهد يف اخلارج اإلشراف على مجيع 
املعاهد التابعة للجامعة يف الّدول األخرى، ومنها: إندونيسيا، وجيبويت، واليابان، واليت 
تقوم بتعليم العلوم اإلسالمية واللغة العربية لغري الناطقني هبا، والعلوم اإلدارية واملصرفية 
اإلسالمية وغريها من العلوم، وخترج فيها آالف الطالب والطالبات على مدى أكثر من 

ثالثة عقود )جامعة اإلمام حممد بن سعود، 2019(. 

للدراسات اإلسالمية  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  أيًضا؛ يوجد مركز  ويف ذات اجلامعة 
املعاصرة وحوار احلضارات، الذي تتمثل رسالته يف إثراء النشاط العلمي بالبحث والتأليف، 
وتوسيع التقارب الثقايف، ويعمل على تنفيذ عدة أهداف من ضمنها بيان مواقف اململكة من 
القضايا الدولّية املعاصرة، والتعرف على احلضارات املعاصرة، وترسيخ مفاهيم التواصل 
سعود،  بن  حممد  اإلمام  )جامعة  األخرى  واحلضارات  اإلسالمّية  احلضارة  بني  واحلوار 

.)2019

ويف اجلامعة اإلسالمّية باملدينة املنورة، مت توقيع 14 مذّكرة تعاون مشترك مع عدٍد من 
الثاين، وجامعة ماليا  الدولّية، ومنها: جامعة األزهر مبصر، وجامعة احلسن  اجلامعات 
بإندونيسيا، واجلامعة اإلسالمّية العاملّية يف باكستان، وجامعة روجترز بالواليات املتحدة 
األمريكّية. هذا إىل جانب استضافة اجلامعة للمئات من الطالب الدوليّين مّمن ينتمون لعدٍد 
من الدول العربية واإلسالمّية والذين يدرسون فيها، وكذلك تنظيمها لكثرٍي من امللتقيات 
تنفيذه على مدى عدة سنوات،  الذي مت  والشعوب  الثقافات  والفعاليات من مثل مهرجان 
وضّم خالل دورته يف العام اجلامعي 1439-1440 هـ 97 جناحًا، واستقبل أكثر من 90 
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ألف زائر )اجلامعة اإلسالمية، 2019(. وعالوًة على ما تقّدم؛ ُتشارك اجلامعات السعودّية 
يف احلراك العلمي والتعليمي الّدويل، مثل إقامة املؤمترات وتنفيذها، واستضافة املفكرين 
واملتخصصني على اختالف جنسياهتم وختصصاهتم، ومن ذلك تنظيم جامعة دار احلكمة 
للمؤمتر العاملي األول يف التعليم، الذي احتضن متحدثني من أعلى اخلربات العاملية واملحلية 
يف جمال التعليم والقيادة التربوية. وجاء هذا املؤمتر حتقيقًا ألهداف وزارة التعليم الساعية 
لتطوير التعليم. وتأكيدًا على دور اجلامعات يف خدمة املجال التعليمي، واستلهامًا لرؤية 
التعليمية مع احتياجات سوق  املنظومة  اليت تعمل على مواءمة خمرجات  اململكة 2030 
العمل، وكان املؤمتر منصًة ثقافية للهيئة التعليمية للمشاركة باألحباث العلمية واألفكار 
اجلديدة، وتبادل اخلربات املختلفة مع املهتمني من الدول األخرى )جامعة دار احلكمة، 
2019(. وقد ُأنشئت يف كافة القطاعات واجلهات واألجهزة مكاتب خمتّصة بالعمل على 
حتقيق رؤية اململكة 2030 م، ومن ضمن تلك اجلهات اجلامعات السعودّية اليت وضعت 
رؤاها املستقبلّية وخططها الرباجمّية املشتملة على تنفيذ عدٍد من الربامج حتقيقًا ملحاور 
الرؤية، وهذا ما جنده - على سبيل املثال ال احلصر - يف رؤية جامعة امللك عبد العزيز اليت 
تضمنت كثرًيا من الربامج، ومن ضمنها برنامج تعزيز الّصورة الذهنّية للمملكة )جامعة 

امللك عبد العزيز، 2019(. 

ثالثاً: استراتيجيّات وتجارب محليّة ودوليّة في بناء الّصورة الذهنيّة

• استراتيجيّات وتجارب محليّة في بناء الّصورة الذهنيّة:

لقد حبا اهلل تعاىل اململكة العربّية السعودّية مبقّومات دينّية وحضارّية وثقافّية واجتماعّية 
وهي  واإلسالمي،  العريب  العمق  فهي  وبيئية كثرية،  ودميوغرافّية وجغرافّية  واقتصادّية 
قبلة املسلمني، وحمضن املقدسات اإلسالمّية املتمّثلة باملسجد احلرام يف مكة املكرمة 
املتنّوعة،  الثروات  من  بكثري  اململكة  وتتمّيز  املنورة.  باملدينة  الشريف  النبوي  واملسجد 
وكذلك باملوارد الطبيعّية، والتنّوع البيئي يف أشكال سطح األرض ما بني اجلبال الشاهقة 
واهلضاب والسهول الواسعة والوديان والسواحل واملياه اجلوفّية، مما يصنع بيئة غنية وتنوعًا 

يف الغطاء البيئي.

وهي تترّبع على حّيٍز مساحّي جغرايّف واسع يف شبه اجلزيرة العربية مبوقعها االستراتيجي 
فقد  احلضارات،  من  لعدد  موطنًا  كانت  واليت  القدمي،  العامل  قارات  بني  يربط  الذي 
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ازدهرت يف داخل حدود اململكة عدة حضاراٍت، منها حضارة مدين، وحضارة مثود يف 
العال، اليت ال تزال آثارها موجودة حىت اليوم يف املنطقة املعروفة باسم مدائن صاحل، ويف 
جنران يقع األخدود الذي ذكر يف القرآن الكرمي يف قصة أصحاب األخدود )البارقي، 

 .)2011

وعطفًا على هذه املقّومات الكبرية؛ فإّن الّسياحة يف اململكة واعدة، وهي من األنشطة 
االقتصادية الصاعدة واملنافسة بقوٍة بني األنشطة االقتصادية األخرى، وتكمن أمهيتها يف 
أهنا ُتسهم يف توفري فرص العمل، ويف احِلفاظ على التراث الثقايف والطبيعي يف اململكة، 
وما ُتتيحه من فرٍص واعدٍة لقطاع األعمال واخلدمات، ومن شأن ذلك كله أن ُيساعد يف 
رفد االقتصاد الوطين، وتنويع قاعدة مصادر الدخل، إىل جانب ما حيمله القطاع السياحي 

من أبعاد قيمّية وثقافّية وحضارّية.

وقد اعتمدت رؤية اململكة 2030 قطاعات الّسياحة والّتراث الوطين كأحد أهّم العّناصر 
األساسّية يف الرؤية ويف برنامج التحّول الوطين 2020 م، وأحد أبرز البدائل القتصادات ما 
بعد الّنفط. حيث أّكدت العمل على إحياء مواقع الّتراث الوطين والقدمي، ومتكني اجلميع 
من الوصول إليها بوصفها شاهًدا حّيًا على اإلرث العريق للمملكة، وعلى دورها الفاعل، 
العامة للسياحة والتراث الوطين،  البارز على خارطة احلضارة اإلنسانّية )اهليئة  وموقعها 

.)2019

العشرين  جمموعة  دول  يف  عضٌو  فهي  رفيعة،  اقتصادّية  مبكانٍة  اململكة  تتمّتع  كما 
نسبة  من   % و80  القومي،  لإلنتاج  العاملي  اإلمجايل  من   %  90 قرابة  متّثل  اليت   )G20(
الّثـقـل  عن  فضاًل  العامل،  سّكان  ثلثّي  األعضاء  الدول  ُتمّثل  وأيضًا  العاملّية،  التجارة 
االقتصادي ألعضاء املجموعة، وتأثريات ذلك على إدارة الّنظام املايل واالقتصادي العامليّين، 
وقد مّت اختيار اململكة لتتوّلى رئاسة جمموعة العشرين يف العام 2020. وقد حّقق اقتصاد 
ا خالل السنوات األخرية، وتشهد الّسياسة االقتصادّية واملالّية  اململكة معّدالت منوٍّ قوّية جدًّ
للمملكة استقرارًا ملحوظًا، وهو ما ُيساهم يف حتقيق األهداف البارزة املتعّلقة بالتنمية. 
وأظهر تقرير لصندوق النقد الدويل أّن اإلصالحات االقتصادّية يف اململكة بدأت حتّقق 
العمل،  النساء يف سوق  النفطي، وزادت مشاركة  الّنـمو غري  انتعش  نتائج إجيابّية. فقد 
يف  جّيدًا  تقـّدمًا  هناك  وأّن  العامة،  املالّية  شفافّية  وزادت  الّتوظيف،  مستويات  وارتفعت 
إصالحات األسواق املالّية واإلطار القانوين وبيئة األعمال )صندوق النقد الدويل، 2019(.
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عقيدته  على  السعودي  املجتمع  حيافظ  واالجتماعّية،  الثقافّية  املقّومات  صعيد  وعلى 
اإلسالمّية، وعلى قيمه وعاداته وتقاليده وتراثه العريق. ويشّكل االهتمام باملجتمع عنصرًا 
أساسّيًا يف رؤية اململكة 2030، حيث ُيمّثل حمور )جمتمع حيوّي( املحور األول يف حماور 
هذه الرؤية اليت تضّمنت حزمًة من الربامج واخلطط االستراتيجّية، تعمل على أن يعيش 
أفراد املجتمع وفق املبادئ اإلسالمّية ومنهج الوسطّية واالعتدال، معتزين هبوّيتهم الوطنّية، 

يف بيئة إجيابّية وجاذبة تتوافر فيها كافة مقّومات جودة احلياة.  

الفاعل،  اململكة، وحضورها  اليت متتلكها  الكبرية  واملقّومات  املكانة  فإّن هذه  ولذا 
والدور الذي تضطلع به على الساحة العاملّية، اليت تناول الباحث جوانب منها يف هذا اإلطار؛ 
جلدير بأن تواكبه جهود كبرية مبنّية على أسس علمّية وختطيط سليم، إلبراز صورهتا 

الذهنّية اإلجيابّية، وبشكل يوازي تلك املكانة الريادّية الكبرية. 

وميّثل مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، أحد النماذج املشرِّفة اليت تكّرس 
والريادي  اإلنساين  اململكة  دور  من  انطالقًا  تأّسس  الذي  للمملكة،  اإلجيابية  للصورة 
املؤّثر،  الدور  هذا  بأمهية  منها  واستشعارًا  العامل،  أحناء  الدويل يف شىت  املجتمع  جتاه 
ليكون مركزًا دوليًا خمصصًا لألعمال اإلغاثية واإلنسانية، وقد ُدّشنت أعماله يف مايو 
من العام 2015م، بتوجيه ورعاية كرمية من خادم احلرمني الشريفني أيده اهلل. ويعتمد 
تقدمي  على  ترتكز  سامية،  إنسانية  أهداف  من  تنطلق  ثوابت  على  أعماله  يف  املركز 
املساعدات للمحتاجني، وإغاثة املنكوبني يف أيِّ مكاٍن من العامل. وتتجسد رؤية املركز 
يف أن يكون مركزًا رائدًا لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، ونقل القيم السعودّية إىل العامل. 
ويضطلع املركز مبهام كبرية منها: إدارة العمل االغاثي وتنسيقه على املستوى الدويل، 
السعودية،  العربية  للمملكة  اخلارجية  واخلريية  واإلغاثية  اإلنسانية  املساعدات  وتقدمي 
وتطوير الشراكات مع املنظمات الرائدة يف العمل اإلنساين )مركز امللك سلمان لإلغاثة 

واألعمال اإلنسانية، 2019(.

الالفتة  املحلّية  الربامج  أهم  أحد  ليكون  احلضاري«،  للتواصل  سالم  »مشروع  ويأيت 
واملمّيزة باململكة يف هذا املجال، وقد تأّسس هذا املشروع مبوجب قرار جملس الوزراء رقم 
)12(، وتاريخ: 2015/10/26 م، حتت مظلة اللجنة الوطنّية ملتابعة مبادرات خادم احلرمني 
الشريفني للحوار بني أتباع األديان والّثقافات، بوصفه مشروعًا وطنيًا لنشر ثقافة التواصل 
احلضاري، ويواكب رؤية اململكة 2030، ومسترشدًا مبحوَري: )وطن طموح، وجمتمع 
حيوي(، من خالل رصد واقع الّصورة الذهنّية للمملكة. وهو ُيمّثل منّصة هادفة ومفيدة 
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للحوار والتواصل املفتوح مع الّشعوب األخرى، للتعّرف على املشتركات اإلنسانّية والثقافية 
املجتمعات  لدى  اليت قد ال تكون واضحة  القضايا  باب احلوار حول  بني اجلميع، وفتح 
والثقافات األخرى، واليت قد تؤّثر يف صورة اململكة الذهنّية لدى أفراد تلك املجتمعات. 
وُيعىن املشروع بتقدمي ُصورة اململكة الذهنّية احلقيقّية إىل العامل، عرب مدِّ جسور التواصل 
رات اّتجاهات الّصورة الذهنّية عن اململكة عامليًا، واحترام  مع املجتمعات، وقياس مؤشِّ
شباب  جتمع  اليت  الرائدة  واألنشطة  الفعالّيات  إقامة  وكذلك  األخرى.  الشعوب  ثقافات 
اململكة وشاّباهتا مع نظرائهم من الّدول األخرى، لطرح صورة حضارّية للمملكة بشكل 
والتقارير  الدراسات  قة، يف جمال  املعمَّ اإلصدارات  من  املشروع كثرًيا  نّفذ  وقد  مباشر. 
نوعه يف  األول من  ُيعّد اإلصدار  الذي  الذهنّية  للّصورة  ومنها مؤشر )سالم(  واملؤّشرات، 
اململكة هبذا املجال، ويقوم على رصد توّجهات الرأي العاملي، فيما خيصُّ الّصورة الذهنّية 

عن اململكة )مشروع سالم للتواصل احلضاري، 2019(.

وجتدر اإلشارة إىل الدور الكبري الذي تقوم به حاليًا مؤسسة صاحب السمو امللكي األمري 
حممد بن سلمان، املعروفة مبؤسسة )مسك( واليت تقوم بأدوار حيوّية وكبرية يف املجاالت 
اإلنسانّية والتعليمّية، وتنفذ جمموعًة من الفعاليات والربامج املتنوعة. وكذلك فقد شهدت 
قبل  والثقافّية من  والترفيهية  السياحية  والربامج  الفعاليات  تنفيذ عدٍد من  األخرية  اآلونة 
عدة جهات، كوزارة السياحة وهيئة الترفيه باململكة، وكذلك اهليئة امللكية ملحافظة 
العال، اليت أطلقت حزمة من الربامج واملهرجانات الثقافية والسياحّية، كما جتّلى ذلك يف 
دورات موسم »شتاء طنطورة«. وهذه الفعالّيات تعكس صورة إجيابّية للمملكة من خالل 
الع اآلخرين على مقّومات اململكة وهوّيتها، وأصالة تراثها وعراقة تارخيها، ومنجزاهتا  اطِّ

احلضارّية.

م؛   2020 السعودّية  الشخصّية  تعزيز  برنامج  اململكة،  تبّنتها  اليت  الربامج  ضمن  ومن 
وهو أحد الربامج اليت أطلقها جملس الشؤون االقتصادّية والتنمية، ضمن عشرة برامج مت 
طرحها كرؤية ُيشرف املجلس على مراقبتها وتنفيذها حبلول عام 2020 م، وذلك لتحقيق 
لألفراد،  الوطنّية  اهلوّية  بتعزيز  الربنامج  وُيعىن  السعودية 2030،  العربية  اململكة  رؤية 
كما ُيعّزز اخلصائص الشخصّية والنفسّية اليت تساعد على حتفيز األفراد، وتقودهم حنو 
النجاح والتفاؤل، حيث ُتعّد اهلوّية والشخصّية الوطنّية من أساسيات أي جمتمع، وخصوًصا 
إذا كان هذا املجتمع له إرٌث ثقايفٌّ ودييّن طويل، وله قيٌم عربّيٌة وإسالميٌة ممتدٌة على مدار 
باع تارخيي يفخر به كل مواطن سعودي، لذلك تأيت أمهّية  عدة قرون، فاململكة هلا 

املحافظة عليه لتعزيز الوحدة الوطنّية، وترسيخ قيمه وإبرازها للعامل.
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الوحدة  تعزيز  يهدف إىل  الذي  الوطن(  )أنا  برنامج  تنفيذها  اليت مت  الفاعلة  الربامج  ومن 
يعمل  إذ  الّشعوب،  بني  والّسالم  الّتسامح  نشر  اململكة يف  دور  وبيان  واالنتماء،  الوطنّية 
املشاركون من الّشباب يف أعمال تطوعّية خدمّية متنّوعة، وذلك من أجل نشر رسالة العمل 
اململكة، ويشمل  السلمي يف  والتعايش  الوطنّية  الوحدة  وتعزيز  املواطنة،  التطوعي وقيم 
هذا الربنامج إعداد دورات تساهم يف حل املشكالت والتخطيط ومهارات االتصال، ويتّم 
تشجيع طاّلب املدارس واجلامعات على املشاركة يف هذا الربنامج الذي يساهم يف تكوين 

الّصورة الّذهنية اإلجيابّية عن اململكة )عسريي، 2015(.

 « والثقافات  األديان  أتباع  بني  للحوار  العاملي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  وُيعّد 
كايسيد«، إحدى املنّظمات الدولّية اليت تعكف على إبراز الّصورة الّصحيحة عن اإلسالم 
واململكة، وقد تأّسس هذا املركز يف العام 2012 م من قبل اململكة العربّية السعودّية، 
ومجهورّية النمسا، ومملكة إسبانيا، إىل جانب الفاتيكان، ويقع مقر املركز يف مدينة 
فيينا، عاصمة النمسا، ويسعى لدفع مسرية احلوار والتفاهم بني أتباع األديان والثقافات 
املتعّددة، والعمل على تعزيز ثقافة احترام التنّوع، وإرساء قواعد العدل والسالم بني األمم 
والشعوب. ويرى املركز أنَّ الدين قّوٌة فاعلة لتعزيز ثقافة احلوار والّتعاون لتحقيق اخلري 
للبشرّية؛ حيث يعمل على معاجلة التحّديات املعاصرة اليت تواجه املجتمعات، مبا يف ذلك 

التصّدي لتربير العنف والّصراع باسم الدين، وتعزيز ثقافة احلوار )كايسيد، 2019(.

• استراتيجيّات وتجارب دوليّة في بناء الّصورة الذهنيّة 

ُتويل كثرٌي من الدول، والسيما املتقدمة منها، عنايًة كبريًة مبوضوع الصورة الذهنّية، 
نظرًا لقيمتها الفّعالة يف تكوين االنطباعات عنها لدى الدول األخرى، وإميانًا منها بأمهيتها 
والسياحّية  والتجارّية  والثقافّية  واالجتماعّية  السياسّية  اجلوانب  خمتلف  يف  وتأثريها 
الذهنية  الصورة  ترتبط  وكذلك  متعددة.  أخرى  جوانب  ويف  واألكادميّية،  واإلعالمّية 
الصورة عن  ويتم تكوين هذه  العاملية هلا،  واملكانة  والتقنية،  االقتصادي  بالنمو  للدول 
طريق متغريات، مثل املنتجات اليت متثل الدولة، والسمات الوطنية، واخللفية االقتصادية 

والسياسية، والتاريخ والتقاليد )جاويش، 2007(.

بناء  الفّعال يف  الثقايف؛ نظًرا ألمّهيته ودوره  التبادل  الّدول يف جمال  وقد اعتىن عدد من 
الّصورة الذهنّية اإلجيابّية عن الّدولة، ألنه مبثابة جسر لتقريب املسافات بني الّدول، ومينح 
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عنها، كما  وُيقّدم صورًة منوذجّيًة  األخرى،  الّدول  ثقافات  على  التعرف  فرصة  األفراد 
التلفزيون  يقّدمه  وما  اإلعالم،  وسائل  من خالل  إىل حتسني صورهتا  الّدول  بعض  سَعت 
الرمسي من برامج تؤكد الّصورة الذهنّية اإلجيابّية لتلك الّدولة، كذلك استعانت بعض 
االقتصادية  منتجاهتا  مسعة  بتعزيز  وكذلك  واإلنترنت،  املختلفة  اإلعالم  بوسائل  الدول 
اإلجيابّية  املفاهيم  إبراز  من خالل  واإلنسانّية،  واحلضارّية  والعلمّية  التعليمّية  ومنجزاهتا 
للهوّية الوطنّية والتعريف بالتراث واخلصائص السياحّية املمّيزة؛ لتدعيم مواقفها املختلفة، 

وحتسني صورها الذهنّية، وتقدميها بشكٍل إجيايّب.

صورهتا  حتسني  إىل  سعت  العربّية  مصر  مجهورّية  فإّن   )Dinnie, 2008( لـ  ووفقًا 
الذي  بالدور  الوعي  وذلك عرب  هوّيتها،  لتعزيز  ومّتسقٍة  موحدٍة  رسالٍة  الذهنية من خالل 
تؤديه وسائل االتصال املختلفة، مثل أحداث العالقات العامة واملؤمترات والندوات وورش 
العمل، وكذلك التلفزيون واإلذاعة والكتّيبات واملجلدات وأوراق املنتجات والكتالوجات 
والنشرات اإلخبارية، واألقراص املدجمة، واملواقع اإللكترونية، وكّل ما يتعلق بالترويج 
إمكانياهتا  على  اعتمادًا  اإلجيابّية  لبناء صورهتا  مصر  تبذهلا  اليت  اجلهود  وإّن  الفّعال. 
والسياسات  الصناعة  ورابطات  التجارّية،  والترقيات  التروجيّية  احلمالت  مثل  اخلاصة، 
الوطنية، وسلوك الشركات املحلّية عند التعامل مع العامل اخلارجي، كّل ذلك من شأنه 

تكوين صورٍة ذهنّيٍة إجيابّيٍة عن مصر. 

وعلى الرغم من أّن روسيا تنتمي إىل ما ُيسّمى بالدميوقراطيات الفتّية، حيث مُيّر املجتمع 
العامة لتشكيل  الدبلوماسّية  الّنضج، وتنشط  املدين مبرحلة من التكوين والسعي حنو 
صورة الدولة يف اخلارج وتعزيزها، وقد جاءت رئاستها ملجموعة الثماين يف عام 2006 م، 
العمل  هبدف  نِشطة  برامج  تنفيذ  مّت  كما  صورهتا،  إىل  بالنسبة  إجيابّية  بانعكاسات 
التعقيدات اليت أّدت إىل تكوين  إاّل أنَّ هناك أيًضا عدًدا من  على حتسني صورة البالد. 
صورٍة ذهنّيٍة سلبّية يف بعض األحيان، منها ضعف التنسيق بني مجيع األعمال، واالفتقار 
إىل االستراتيجّية العامة، ولكن بشكل عام تتوّجه روسيا جبدّية، وعلى املدى الطويل، 
حنو حتسني صورهتا كوسيلة لتعزيز مكانتها يف العامل، وكعامل للتنمية االقتصادّية 

.)Dinnie,2008( واالجتماعّية

وأشار احلريب )2016( إىل عناية أسبانيا بتكوين الّصورة الذهنّية اإلجيابّية عنها، وذلك 
تضمينها  خالل  من  التعليمّية  الدراسية  املناهج  طوَّرت  فقد  التعليمّية،  املناهج  خالل  من 
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ملبادئ املواطنة وتعزيز التنمية لدى املتعلمِّني، فهي ترى أنَّ للتعليم ومناهجه الدور األكرب 
ُتظِهر تعايش  الذهنّية احلقيقّية عن أسبانيا، واليت  الّصورة  املواطنة، وتكوين  يف تعزيز 

اإلسبان مع الثقافات األخرى.

أّما فرنسا فلم تكتِف بأن تكون إحدى الوجهات السياحّية البارزة وعاصمًة للموضة عامليًا، 
بل صّدرت للعامل صورًة للواقع احلديث لفرنسا، واملتمّثل يف التقّدم يف جوانب أخرى متعّددة 
كالتكنولوجيا احلديثة، واالبتكار يف جمال الرعاية الصحّية، إذ أدركت احلكومة 
ا لنجاح اقتصادها ومستويات االستثمار  الفرنسية أنَّ بناء صورة إجيابّية لدولتهم، كان مهمًّ
الداخلي، وهو ما جعلها تسعى إلقناع العامل بأهنا شريك مثايل للمستثمرين األجانب، لذلك 
املاضية من خالل إطالق  املفاهيم اخلاطئة عن فرنسا على مدار األعوام  سَعت إىل حمو 
محلة مصورة بعنوان »فرنسا اجلديدة«. وقد رّكزت استراتيجّية احلملة على تسليط الضوء 
يف  األساس  هي  احلملة  وكانت  لفرنسا.  املتنوعة  واالقتصادّية  االجتماعّية  الفوائد  على 
تعزيز نقاط قوهتا األساسّية يف الصناعات الرئيسية، مبا يف ذلك االّتصاالت والتكنولوجيا 
واألدوية وعلوم الطريان، وأبرزت التقارير جناح أهداف االستراتيجّية بشكٍل ملموس يف 

تغيري الّصورة الذهنّية لفرنسا لألفضل على املستوى العاملي.

وأقدمت فرنسا على خطوٍة مهمٍة يف بناء صورهتا الذهنّية اإلجيابّية، من خالل توثيق الّتواصل 
إىل  وسعت  الفكرّية،  احلوارات  وتعميم  الفرنسي،  املجتمع  يف  االجتاهات  خمتلف  بني 
تطوير الّتواصل واالنفتاح واحترام اآلخرين وآرائهم، وذلك عن طريق التنسيق مع املؤّسسات 
التربوّية والتعليمّية، والعمل على استضافة عدٍد من الشخصّيات السياسية واإلعالمية ذات 
االجتاهات الفكرّية املختلفة، مما يساهم يف بناء الّصورة الذهنّية اإلجيابّية لفرنسا عند 

اآلخرين )عسريي، 2015(. 

إحدى  ليكون  م،   1987 عام  افُتِتح يف  والذي  باريس،  يف  العريب  العامل  معهد  وينهض 
األدوات الفاعلة يف تقدمي صورة إجيابّية لفرنسا اليت تقدمه كنموذج يعطى ألقًا جديدًا 
ودبلوماسّية  ثقافّية  كأداة  نفسه  املعهد  فرض  وقد  وأوروبا.  فرنسا  يف  العربّية  للثقافة 
املشاريع  لصياغة  مميزًا  مكانًا  وصار  العربّية،  الفرنسّية  العالقات  لتعزيز  استثنائّية 
الثقافّية اليت غالًبا ما يعمل عليها بالتعاون مع مؤّسسات ومبدعني ومفكرين من العامل 
العريب، وهو ُينظم ندوات وحلقات دراسّية ومؤمترات ولقاءات ومعارض كربى ودورات يف 

الّلغة واحلضارة العربّية )معهد العامل العريب، 2019(.
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رابعًا: األسس النظريّة للّدراسة

التمّيز  حنو  يسعى  أيِّ جمتمع  يف  النشطة  العمليات  من  الذهنّية  الّصورة  بناء  عملية  تعد 
والتغيُّر اإلجيايب والتقدم يف املجاالت املتعددة، وهذا ما تؤكده املمارسات والنماذج الدولية 
التطور والتقّدم اإلجيايب. وإنَّ  تنادي بعمليات  النظريات اليت  والعاملية املختلفة، وتؤكده 
مّثة اهتماًما مبوضوع بناء الصورة الذهنّية، على املستوى العاملّي نظرًا للتحّوالت االجتماعية 
واالقتصادية والسياسّية اليت يشهدها العامل، وكذلك على املستوى املحلّي تبعًا ألمهية 
اململكة ومكانتها، اليت تشهد أيضًا العمل على كافة املستويات لتحقيق رؤية اململكة 
2030 م، اليت تفرض على املؤسسة اجلامعّية - بوصفها إحدى مؤسسات املجتمع الفاعلة 
اإلجيابّية  الذهنية  الصورة  لبناء  املتنّوعة  الربامج  من  ُحَزٍم  تنفيذ  يف  املبادرة   - واملؤّثرة 

للمملكة.

وأشارت بودهان )2018( إىل أّن مفاهيم الصورة الذهنّية ختتلف بالتفاصيل تبعًا الختالف 
احلقول املعرفّية وامليادين البحثّية اليت ينطلق منها كعلم النفس واالجتماع وميادين الفلسفة 

والسياسة واالتصال والعالقات العامة.

وقد سعى عدٌد من اإلسهامات البحثّية العلمّية، والنماذج النظرّية يف جماالت متعددة من 
ضمنها علم النفس التربوي، وعلم النفس االجتماعي، لفهم تكّون الّصور الذهنّية وبنائها. 
ومع أّن الدبلوماسية العامة ال متلك إىل اآلن منوذجًا وأدوات قياس مقبولة على نطاق واسع 
لصورة الدولة؛ فإّن بعض األحباث أو األدبّيات ُتجمع بشّدة على عّدة مؤّشرات ُيمكنها أن 
 Buhmann( ُتظهر واقع صورة الدول، ومن أبرز هذه املؤّشرات كما تطرَّق لـها كّل من

Ingenhoff, 2015 &( ما يأيت:

1 . Nation Brands Index مؤشر

2 .Best Country Score مؤّشر

3 .Country RepTrak مؤّشر

العلمّية يف  األحباث  نتائج  من  ــ  راٍق  وبشكٍل  ــ  االستفادة  إىل  األكادميي  األدب  ومييل 
النفس، وكذلك  وعلم  االجتماع،  علم  فروع  مثل  املتخّصصة،  والعلمّية  األدبّية  املجاالت 
امليادين األخرى، مثل التسويق، واإلعالم والعالقات العامة، لتطوير منوذٍج شامٍل لصورة 
اإلجيابّية  الذهنّية  الّصورة  بناء  شأنه  من  ومبا  التحليل،  أم  البناء  عملية  يف  سواًء  الدولة 
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للدولة، بكل انعكاسات تلك الصورة اإلجيابّية على كافة األصعدة واملستويات، مثل: 
حتفيز تنامي االستثمارات أو الّدعم السياسي أو الّتـبادل الثقايف أو منّو حركة السياحة 
والسفر، كما تأيت هذه احلاجة إىل مثل هذا النموذج لتعزيز صورة الدولة، وفهم كيفّية 

تداخل أبعادها املختلفة، وتؤثر يف بعضها بعًضا.

الوطنّية،  النموذج من نظرّية Ajzen Smith عن اهلوّية  بناء ذلك  وُيمكن االستفادة يف 
اليت ُتساعد يف تقدمي تصّوٍر واضٍح لصورة الدولة وما جيب أن تكون عليه، إذ تضّمنت 
منوذج »املواقف« أو«امليول« املكّون من مكونني، مها: اإلدراكات )معتقدات حمددة(، 
والتأثريات )املشاعر العامة( حول البلد. كما تصف هذه النظرّية البلدان بأهنا جمموعات 
إنسانية ُمسّماة، تتكـّون من إقليم أو وطن متمّيز، وتاريخ وتقاليد مشتركة، واقتصاد 
منظومٍة  عن  فضاًل  املشتركة،  والقيم  القواعد  من  وجمموعة  عامة،  وثقافة  حملي، 
سياسّيٍة ذات سيادة أو دولة. وعند اجلمع بني منوذج Smith، والتمييز الشائع لُبعد الّصورة 
املستخدم يف إدارة السمعة، ُيمكن تعريف البنية املوقفيّـة لصورة البلد على أّنها تتكون 
ومعياري،  وظيفي،  ُبعد  وهي:  وثيق  بشكل  مترابطة  ولكنها  خمتلفة،  أبعاد  أربعة  من 

 :)Buhmann & Ingenhoff, 2015( ومجايل، وعاطفي. وذلك على النحو اآليت

1. الُبعد الوظيفي لصورة البلد: ويشمل التصّورات املتعّلقة واالنطباعات عن حالة االقتصاد 
البلد، وأسواق العمل،  التنافسّية للمنتجات واخلدمات يف  والشركات الوطنية، والقدرة 
والنظام التعليمي فيها، وكفاءة النظام السياسي وفعاليته، فضاًل عن أداء البلد يف جمال 

البحوث والتكنولوجيا. 

2. الُبعد املعياري لصورة البلد: وُيغّطي قواعد البلد وقيمه، وينطوي هذا الُبعد على األحكام 
املحددة املتعلقة باملسؤولّية االجتماعّية والبيئّية لكلِّ بلد.

ما،  لبلٍد  اجلمالية  بالصفات  املتعلقة  التصّورات  ويشمل  البلد:  لصورة  اجلمايل  الُبعد   .3
ويشتمل على اجلاذبية حنو ثقافة بلد ما وتقاليده، ومجال طبيعته.

مشاعر  على  ينطوي  إذ  البلد،  لبناء صورة  الفّعال  املكّون  ويشّكل  العاطفي،  الُبعد   .4
اإلعجاب واالنبهار ببلٍد ما، اليت قد تكون متصلة باجلوانب املعرفية اليت حيملها الناس 

عنه.

على  األمهّية مبكان، الشتماله  من  هو  األبعاد  رباعّي   Smith أّن منوذج  الباحث  ويرى 
أبعاد مؤّثرة وفاعلة يف صناعة الّصورة الذهنّية للدولة وبنائها. كما أّن األبعاد األربعة اليت 
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وتتواءم مع عدٍد من منطلقاهتا  اململكة 2030،  الّنـموذج تأيت مّتسقة مع رؤية  تضّمنها 
والتعليمّية  التربوّية  اجلوانب  كافة  من  ُمجملها  يف  تتشكّل  اليت  وحماورها،  وأهدافها 
يؤّكد  ما  وهذا  واالقتصادّية.  والسياحّية  والفنّية  والعملّية  والعلمّية  واملجتمعّية  والثقافّية 
الذهنّية اإلجيابّية  اليت ُيمكن توظيفها يف صناعة الصور  تعّدد املجاالت واملصادر  أيضًا 

للمملكة وتشكيلها وإبرازها، اليت تشمل كثري من اجلوانب، مثل:

•  االستقرار السياسي وكفاءة الّنظم االقتصادية والتعليمية واملنجزات احلضارية، ومسعة 
الشركات واملنتجات الوطنّية.

•  املقومات السياحية: وتشمل الثراء الطبيعي، والتنوع البيئي، واملخزون التارخيي والتراثي 
واألثري الكبري.

•  اهلوّية الوطنّية والشخصّية السعودّية األصيلة، ويشمل جوانب الثقافة والقيم املجتمعّية 
والعادات والتقاليد والفنون والفولكلور.

وإضافًة إىل ما سبق؛ فقد تبّنت الدراسة احلالّية عددًا من الّنظرّيات العلمّيـة؛ إثراءًا إلطارها 
يف  للمسامهة  وسعيًا  الدراسة،  ملشكلة  والعلمي  املنهجّي  التأصيل  يف  وإمعانًا  النظرّي، 
تفسري بعض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، وربطًا ملتغّيرات الّدراسة ببعض اخلطط 

واالستراتيجّيات الوطنّية، والنظرّيات هي:

•  النظرية الوظيفّية.

•  نظرّية التعّلم االجتماعي.

•  نظرّية اهلوّية االجتماعّية.

ويستعرضها الباحث على النحو اآليت: 

:Functionalist Theory النظريّة الوظيفيّة

األربعينيات  فترة  خالل  االجتماع  علم  يف  نظرّي  كاّتجاه  الوظيفّية  النظرّية  ظهرت 
واخلمسينيات امليالدية من القرن العشرين، وكان من أبرز أعالم هذا االجتاه وليم مسيث، 
م إميل دوركامي أّول صياغة علمّية منّسقة  وتالكوت بارسونز، وإميل دوركامي، ولقد قدَّ
للنظرّية الوظيفّية )اخلميسي، 2005 م(. وقام بتفسري جوانب اجتماعّية متعّددة من خالل 
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سؤاله: مااألدوار الوظيفّية اليت قامت هبا هذه احلقائق االجتماعّية يف املحافظة على النظام 
االجتماعي كنظام كّلي )الغزوي، 2006(.

 the structure( ُعرفت النظرية الوظيفية بعدة تسميات، منها النظريات البنائية الوظيفية
function theory(، ومنها النظرية املحافظة )theory conservativ(، وهتتم النظرية 
)عبد  االجتماعي  والتماسك  الداخلي،  االستقرار  على  املجتمعات  بدراسة كيفية حفاظ 

احلميد، 2004(.

املترابطة  العناصر  من  جمموعٍة  من  يتكّون  املجتمع  فإّن  الوظيفّية؛  النظرّية  مفهوم  ويف 
النهائّية  واملحّصلة  بينها،  األنشطة  توزيع  خالل  من  التوازن،  حنو  مبجموعها  تتجه  اليت 
املجتمع،  ُتعّد ضرورّية الستقرار  األنشطة  هذه  وأّن  النظام،  استقرار  على  املحافظة  هي 
وهذا االستقرار مرهون بالوظائف اليت ُيحّددها، فاهلدف هاُهنا هو تنظيم املجتمع لضمان 

االستقرار )الطرابيشي، 2006(. 

لبقاء  التربوّي أساسّي  الّنظام  البشري فإّن  لبقاء اجلسم  العقل والقلب أساسيٌّ  أّن  وكما 
وصيانته،  االجتماعّي  الّنظام  تعزيز  هو  دوركامي  يراه  كما  التربية  ودور  املجتمعات. 
هذه  لوظيفة  رؤيته  عن  ليعّبر  للتربية  تعريفه  جاء  هنا  من  ومن  وتوازنه،  وحدته  ومحاية 
املؤسسة، فهو يرى أّن التربية هي التأثري املحدث من قبل الكبار على اجليل الذي مل ُيعّد 
بعد للحياة االجتماعّية، وهدفه هو زرع عدد من اخلصائص العقلّية واخللقّية واجلسمّية 
املطلوبة بواسطة النظام االجتماعّي، ككّل أو بواسطة الوسط االجتماعّي الذي ينتمي 
إليه. وهذا يعين أّن املجتمعات واألفراد يعملون لدعم بقاء بعضهم البعض بتشريب األفراد 
للقيم واملعايري االجتماعّية املتوقعة منهم، واليت حتفظ يف النهاية بقاء مؤّسسات املجتمع 
ومتاسكه. فاملؤّسسات االجتماعّية تبعًا هلذه النظرّية، مبا فيها املؤّسسات التربوّية، ُينظر 
إليها مثل الكائنات البيولوجّية واملكونة من أجزاٍء متميزٍة يف وظائفها، لكنها تكمل 
بعضها بعًضا، وعندما خيتل عمل أحد هذه األجزاء، وينظر الوظيفّيون إىل املدرسة بوصفها 
إحدى املؤّسسات الرئيسة اليت تقوم مبهمة نقل االجتاهات والقيم واملهارات اليت حيتاجها 

املجتمع من جيل اىل آخر )البكر، 2017(.

الفهم  وهو  األول،  العلم  هدف  احلالّية  الدراسة  أن حتقق  يف  ُتساهم  الوظيفّية  والنظرّية 
عرب حماولة وصف وتفسري الّدور الذي تقوم به املؤّسسة التربوّية يف بناء الّصورة الذهنّية 
للمملكة العربّية الّسعودية، وُتساهم أيضًا يف حتقيق الدراسة كذلك هدف العلم الثاين؛ 
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اليت  األدوار  استشراف  الدراسة وحماولة  احللول ملشكلة  إجياد  التنبؤ عرب حماولة  وهو 
ستقوم هبا اجلامعة لبناء تلك الّصورة الذهنّية.

كما أّن مسّلمات النظرّية تؤّكد دور التربية وتأثرياهتا يف احلياة والتغيري، وهذا جيعل 
من املهّم معرفة واستجالء األدوار اليت ُيمكن للجامعة القيام هبا لبناء وتعديل وتشكيل 
املجتمعي.  النسق  داخل  ومؤثرًا  أصياًل  جزءًا  اجلامعّية  املؤسسة  لكون  الذهنّية،  الّصور 
فاملؤّسسات اجلامعّية تؤدي دورًا فّعااًل يف نقل الّصورة الذهنّية وتكوينها لدى الفرد، ألهنا 
تستحوذ على جزء كبري من أوقاهتم، ومن خالهلا يتم تكوين جمموعة من الّصور الذهنّية 
عن املحيط واألشخاص واملجتمع ككّل. فهي بدورها تساهم بشكٍل كبرٍي يف تشكيل 
الّصورة الذهنّية لدى األفراد حول املواضيع املتعددة من خالل ما تقدمه من برامج متنوعة.

   ويّتضح أّن النظرّية الوظيفّية ُتساهم يف فهم وتفسري العالقات الّتفاعلّية داخل املؤّسسات 
وتأثريها يف تكوين شخصّية  املؤّسسات اجلامعّية،  ومنها  املجتمعّية مبختلف جماالهتا، 
الفرد  تشكيل شخصّية  مباشٍر يف  وغري  مباشرًا  تأثريًا  ُتؤّثر  حيث  واجتاهاهتم،  األفراد 
وأفكاره اليت تتوّلد من خالهلا الّصورة الذهنّية ــ إجيابّية كانت أم سلبّيًة ــ حول كل ما 

ُيحيط به أو يتفاعل معه من ثقافات وقوانني وتقاليد وسلوكيات وغريها.

   وبذلك فالنظرّية الوظيفّية ترّبر اختيار الباحث ملتغّيـر اجلامعة، وهذه كانت ثغرة حبثّية 
الحظها الباحث، إذ مل جيد على حدِّ علمه، أية دراسة تناولت دور اجلامعات يف بناء الّصورة 
الوظيفّية تقوم على فكرة أنَّ املجتمع ما  الّسعودية. فالنظرّية  العربّية  الذهنّية للمملكة 
هو إال نسق اجتماعّي مكّون من جمموعة من الّنظم املتداخلة واملترابطة فيما بينها، وتلك 
الّنظم  من  نظامًا  نفهم  ولكي  معّينة،  وظيفة  منها  تؤّدي كل  املترابطة  واألجزاء  الّنظم 
السابقة؛ جيب النظر إليه يف ضوء عالقة الّنظم باملجتمع ككّل وعالقتها بالّنظم األخرى، 
وهو ما قامت به دراستنا باختاذ عنصر واحد من عناصر املجتمع الفّعالة، وهو اجلامعة 

لبيان دورها يف بناء الّصورة الذهنّية للمملكة.

  :Social learning theory  نظريّة التّعلم الجتماعي

جاءت نظرّية التعّلم االجتماعّي social learning theory اليت ُتعرف أيضًا بنظرّية التعّلم 
بالّنمذجة learning by modeling؛ لتؤّكد على أمهّية التفاعل االجتماعّي، وأمهّية 
الظروف االجتماعّية يف حدوث التعّلم، ويعين ذلك أنَّ التعّلم ال يتّم يف فراغ، بل يف حميط 

اجتماعي )حممد، 2011(.
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وَيرجع الفضل يف تطوير كثري من أفكار هذه النظرّية إىل عامل النفس ألربت باندورا، 
الذي يرى أنَّ عملّية التعّلم تتم بالّتفاعل بني ثالث مكّونات رئيسة، وهي: السلوك واملحّددات 
ملجموعة  وظيفة  هو  النظرّية  وفقًا هلذه  فالّسلوك  البيئية،  واملحّددات  بالّشخص  املرتبطة 
املحّددات املتعّلمة الّسابقة منها والالحقة حبيث تشتمل كّل جمموعة منها على متغريات 
ذات طابع معريف )الزغلول،2013(. وُيمكن استخدام إجراءات التعّلم بالّنمذجة يف مواقف 
والفنّية  الرياضّية  املهارات  وتنمية  اّلسلوك لدى األفراد،  تعديل  والّتعليم عن طريق  التعّلم 

واحلرفّية، وتنمية العادات والقيم واالّتجاهات لدى املتعلمّين )الشيخ وأخرس،2011(.

ويرى باندورا ــ رائد هذه النظرّية ــ أّن الّسلوك اإلنساين يف األغلب األعّم هو سلوك متعّلم 
أو  الكالسيكي  االشتراط  عملّيات  خالل  من  وليس  واقعي،  مثال  أو  ما  منوذج  باّتباع 
اإلجرائي، الذي يتّم عن طريق مالحظة اآلخرين فتتطّور فكرة عن كيفّية تكون سلوك 

ما )حممد،2011(.

وهذا يعتمد على خصائص النموذج من حيث اجلاذبّية املتبادلة والرعاية والتـّقبل وكفاءة 
الّنموذج الذي يتم اداركه، ويتطّلب تكوين الّصورة الذهنّية، وفقًا هلذه النظرّية، الّتفاعل 
املباشر مع األشخاص احلقيقيني يف احلياة الواقعّية، مثل الّتفاعل مع أفراد األسرة )اجلماعة 
األولية(، مث اجلماعات الثانوية، مثل الزمالء يف املدرسة، واألقران، وأفراد املجتمع بصورة 

عامة .

وبذلك فإّن نظرّية التعّلم االجتماعي ترّبر اختيار الباحث لـمتغّير اجلامعة، ألهنا ُتعلي من 
املختلفة  االّتجاهات  تعديل  يف  وحيوّية  تفاعلّية  عملّية  وبيئة  مهم  كمكّون  التربية  دور 
وتشكيلها، وكذلك ألّنها أّكدت إمكانّية تشكيل الّصور الذهنّية وتعديلها وتكوينها 
الفاعلة، وتقدمي  أدواهتا  القدرة على ذلك من خالل  اليت متلك  املؤّسسات اجلامعّية  عرب 
هة لألفراد يف سياقات اجتماعّية تفاعلّية. ووفقًا  اخلربات التعلمّية واملهارات اهلادفة واملوجَّ
للنظرّية فإّن الّتـفاعل حيدث بني الّسلوك واملحّددات املرتبطة بالّشخص واملحّددات البيئّية، 
فيما تؤّثر العملّيات املعرفّية بشكٍل بارٍز يف الّسلوك اإلنساين. ومثل هذه العملّيات تتحّكم 
من  جمموعٍة  ضمن  يعيش  اجتماعي  كائن  فاإلنسان  والبيئة.  والفرد  الّسلوك  من  بكّل 
وعاداهتم  اآلخرين  سلوكّيات  ُيالحظ  فهو  لذا  فيها،  ويؤّثر  يتأّثر  معها  يتفاعل  األفراد، 
واّتجاهاهتم، ويعمل على تعّلمها من خالل املالحظة والتقليد، ألّن هؤالء اآلخرين مبثابة 
مناذج يتّم االقتداء بسلوكهم. وعند اكتساب الّصورة الذهنّية، فإنَّ النظرّية ترى أنَّ هناك 
عملّيات معرفّية تتوّسط املالحظة لألمناط السلوكّية اليت تؤّديها الّنماذج، وهذه األمناط 
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اىل  ُيصار  للفرد، حبيث  املعريف  البناء  يف  تستقّر  لكنها  مباشر  على حنو  تظهر  ال  رمبا 
تنفيذها يف الوقت املناسب )ياسني، 2016(. 

الّصور  بناء  يف  الواقعّية  احلياة  مع  والّتفاعل  البيئة  تأثري  على  النظرّية  مسلَّمات  وتؤكد 
الفرد يف اجلامعة.  يعيشه  الذي  واملباشر  احلّي  التفاعل  ذلك  وتكوينها، مبا يف  الذهنّية 
وُيمكن استنتاج أنَّ هذه النظرّية ُتساهم يف أن حتقق الّدراسة احلالّية هدف العلم الثالث، 
وهو الّضبط والّتحكم؛ ألّنها ُتفّسر أمهّية الّدور الذي بوسع اجلامعة القيام به يف تعزيز 
الّصورة الذهنّية اإلجيابّية للمملكة، وتعديل الّصور الذهنّية الّسالبة عنها. والباحث بتبّنيه 
هلذه النظرّية؛ يكون قد ساهم يف سّد ثغرة حبثّية قائمة، إذ مل جيد أّي دراسة، على حّد 

علمه، تناولت هذه املشكلة البحثّية من منظور نظرّية التعّلم االجتماعّي.

    : Social Identity Theory  نظريّة الهويّة الجتماعيّة

ِعلم  والباحثني يف  الدارسني  من  Tajfel وجمموعٌة  تاجفيل  االجتماعي  النفس  عاِلم  م  قدَّ
الّنفس االجتماعي نظريَّة اهلويَّة االجتماعّية Social Identity Theory  يف العام 1972 م. 
وقد لَفت تاجفيل االهتمام إىل أمهّية دراسة األبعاد االجتماعّية - املعرفّية للصورة، ورّكز 
على حاجة األفراد الشتقاق هوّيٍة اجتماعّيٍة إجيابّيٍة هلم من عضوّيتهم جلماعتهم. وأوضح 
إليها  ينتمون  بتعريفهم وحتديدهم للجماعات اليت  الناس خيلقون هوّياهتم االجتماعّية  أّن 

واجلماعات اليت ال ينتمون إليها. 

الفرد عن ذاته، الذي  أّن اهلوّية االجتماعّية هي جزٌء من مفهوم  وأوضح مبارك )2013( 
من  العضوّية  تلك  متنحه  وما  اجتماعّية،  مجاعة  يف  عضوًا  كونه  إدراكه  من  يتغّذى 
االجتماعّية هي حمّصلة  اهلوّية  أّن  تاجفيل  ويرى  هلا،  منسوبٍة  ووجدانّيٍة  قيميٍة  اعتباراٍت 
تتحدد  ال  اجلماعة  لتلك  انتسابه  نتيجة  ُيبديها  اليت  مشاعرة  وأّن  الفرد،  إدراكات  نتاج 
املباشر ما بني أعضاء اجلماعة  الّتـفاعل االجتماعي  أو  املباشرة  العالقات الشخصّية  من 
الواحدة، بل إّن العامل احلاسم واألساسي يف ذلك، هو املصري املشترك الذي يربط عناصر 

املنتمني جلماعة واحدة.

ووفقًا هلذه النظرّية؛ فإّن اهلوّية كذلك هي نتاج للخربات والتجارب املتتالية، ويف الوقت 
ذاته هي أيضًا مالٌذ افتراضيٌّ ضرورّي، يسعى من خالله الفرد إىل تفسري وإعطاء مرجعّية 
لألشياء والسلوكّيات. كما ترى النظرّية أنَّ بوسع كل مجاعٍة احلصول على هوّية متفردٍة 
هبا، وبصوٍر متشاهبٍة أو خمتلفٍة، أي أّن تكوينها َيرجع إىل املحيط االجتماعي والثقايف 
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إال  معناها احلقيقي  تأخذ  اهلوّية ال  أّن  تاجفيل  ويرى  األفراد.  فيه  ُيوجد  الذي  والتارخيي 
من خالل اجلماعة، إذ يسعى الفرد إىل إثبات اختالفه وتطابقه عن اجلماعة اليت ينتمي 
إليها ومعها، فهي بذلك مرتبطة مبفهوم آخر؛ أال وهو أّن اهلوّية االجتماعّية للفرد مرتبطة 
مبعرفته النتمائه إىل فئات اجتماعّية معّينة، ومرتبطة كذلك بالداللة اليت تنتج عن هذا 
االنتماء، وأنَّ الفرد يف حماولته إلثبات انتمائه إىل فئة أو جمموعة اجتماعّية معينة، يسعى 
إىل تقوية هوّيته من خالل مقارنة جمموعته مع املجموعات األخرى، وقد أثبتت الدراسات أنَّ 
املجموعات املختلفة إذا ما واجهت نفس املواقف تكون ردود أفعاهلم خمتلفة أيًضا باختالف 
هوّياهتم ومرجعّيـاهتم الثقافّيـة )أمينة،2011(. وبذلك فإّن هذه النظرّية ترّبر اختيار الباحث 
لـمتغّير الّصورة الذهنّية، وحتديدًا الّصورة الذهنّية للمملكة العربّية السعودّية، فالنظرية 
تؤّكد عى اآللّيات املعرفّية اليت يقوم الفرد بتفعيلها يف تـشكيل مفهومه لذاته يف إطار 
عضوّيته داخل اجلماعة، ومن َثّم إحساسه هبوّيته االجتماعية، وإدراكه هلا. وكّلما ارتفع 
وعُي الفرد باملحّكات املمّيزة يف مجاعته استمّد قوتـه يف التعبري عن هوّيته، وإبراز الصورة 
الذهنّية هلا لدى اجلماعات األخرى. وكذلك فإّن هذه النظرّية ُتساهم يف أن حتّقق الّدراسة 
احلالّية هدف العلم األول وهو الفهم، عرب حماولة وصف وتفسري الّدور الذي يطبعه متغّير 
العربّية السعودية، وُتساهم أيضًا يف أن  اجلامعات على متغري الصورة الذهنّية للمملكة 
حتقق الدراسة هدف العلم الثاين وهو التنبؤ عرب حماولة إجياد احللول ملشكلة الدراسة. 
وباإلمكان استخدام نظرّية )اهلوّية االجتماعّية( مبا خيدم أهداف اخلطط واالستراتيجّيات 
الذهنّية  الّصورة  بناء  يف  السعودّية  اجلامعات  به  تقوم  الذي  الدور  تنامي  إن  إذ  الوطنّية، 
اإلجيابّية للمملكة، وتصحيح الّصور الذهنّية الّسالبة وتعديلها، يّتسق مع ما تضمنته رؤية 
اململكة العربية السعودية 2030، اليت تشتمل على برنامج تعزيز اهلوّية الوطنّية، بناًء على 

منظومة قيم ترتبط بإرث اململكة وعناصر وحدهتا ومبادئها اإلسالمية الراسخة. 

خامسًا: الدراسـات السـابقة

المحور األول: دراسات عن الصورة الذهنيّة:

  1. دراسة العنزي وآخرون )2012( 

الذهنّيـة عن  الّصور  تعزيز  العامة يف  العالقات  التعّرف على دور  الدراسة  استهدفت هذه 
املؤّسسات األمنّية من وجهة نظر طالب جامعة امللك عبد العزيز جبدة. ومت تطبيق الدراسة 
على عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها 323 فردًا. واستخدم الباحثون املنهج الوصفي التحليلي، 
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وقاموا بتطبيق استبانة، واتضح من نتائج الدراسة؛ أنَّ هناك عددًا من السلوكيات اإلجيابية 
ترسخت لدى الطالب من قبل املؤسسات األمنية، ومن أبرزها التضحية بالنفس يف سبيل 
السلوكيات  أما أهم  القانون.  املجرمني، واخلارجني عن  املجتمع من أخطار  أفراد  وقاية 
بشكاوى  االهتمام  فهي جتاهل  األمنية  املؤسسات  حول  الطالب  لدى  املترسخة  السلبية 
الدراسة  وأوصت  املعامالت.  يف  والفوقية  مصاحلهم،  تعطيل  يف  والالمباالة  املواطنني، 
بضرورة التحاق منتسيب املؤسسات األمنية بدورات تدريبية متقدمة يف العالقات اإلنسانّية، 
وكذلك توقيع عقوبات رادعة على رجال األمن الذين يستخدمون سلطاهتم يف التعّدي على 

املواطنني.

   Buhmann. A & Ingenhoff 2. دراسة 

    قّدمت هذه الدراسة املفاهيمية اليت ُأجريت يف سويسرا، منوذًجا تكاملًيا جديًدا لصورة 
م يف جماالت الدراسات التجارية وعلم النفس االجتماعي  البلد من خالل االستفادة من التقدُّ
وتوفري  املختلفة،  املجاالت  هذه  بني  الربط  عرب  وذلك  االتصال.  وعلوم  السياسية  والعلوم 
إطار مصطلحات أساسي ينظم اهلياكل املركزية لصورة البلد ومسعته وهوّيته والعالمة 
السابقة،  والنماذج  النظريات  مبراجعة  الباحثان  قام  األساس،  هذا  وعلى  له.  التجارية 
من  الدولة،  صورة  بإبراز  خاص  وهو   ،»4 »منوذج  تسميته  مت  منوذج  تطوير  إىل  وخُلصا 
خالل دمج املفاهيم الراسخة من نظرية اهلوية الوطنية، ونظرية املوقف، وإدارة السمعة. 
االهتمام  جانب  من  أعلت  اليت  نتائجها  يف  متيَّزت  لكنها  توصيات،  الدراسة  تضع  ومل 
للتطبيق  واملناسب  النموذج اجلديد  ببناء هذا  منها  واالستفادة  العلمّية  وامليادين  باملجاالت 
يف التحليالت املقارنة لصورة البلد، سواء على مستوى املجموعات املختلفة )مثل اجلماهري 

املحلية واألجنبية للبلد(، أم على املستويات املجتمعية املختلفة.

 3. دراسة عمر )2019(

هدفت هذه الدراسة إىل التعّرف على أثر جودة التعليم العايل يف الصورة الذهنّية املدركة 
من وجهة نظر الطلبة يف اجلامعات العراقية، من خالل توضيح املفاهيم املتعلقة بالّصورة 
الذهنّية وما حتمله هذه الصورة من انطباعات عن أداء اجلامعات، ولتحقيق أهداف الدراسة 
أسئلة  عن  ولإلجابة  الدراسة،  عّينة  على  تطبيقها  ومت  استبانة،  بإعداد  الباحثة  قامت 
واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  باستخراج  الباحثة  قامت  فرضياهتا  واختبار  الدراسة 
أثًرا جلودة  أّن هناك  الدراسة  نتائج  املتعدد. ومن أهم  املعيارية، وتطبيق معادلة االحندار 

)2015(
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التعليم يف الصورة الذهنية املدركة لدى الطالب جتاه اجلامعة، فكل ما ارتفعت جودة 
توعية  بالقيام حبمالت  الدراسة  وأوصت  إجيابّية.  الذهنّية  الصورة  التعليم كلما كانت 
بني الطلبة يف اجلامعات حول طرق نقل املعلومات الصحيحة واإلجيابية، وتقدمي الربامج 

واستعراض اإلجنازات يف اجلامعات، وحتسني احلوافز املادية.  

المحور الثاني: دراسات تتعلق بالّصورة الذهنيّة عن الدّول والشعوب والثّقافات

 1. دراسة مدكور )2004(

العربية  اململكة  عن  املصريني  لدى  الذهنية  الصورة  معرفة  إىل  الّدراسة  هذه  هدفت 
السعودية، ومت اتباع املنهج الوصفي التحليلي، ومت تطبيق الدراسة على 430 فرًدا مصريًّا، 
الذهنية للمملكة لدى  الباحث قنوات االتصال اليت أسهمت يف تشكيل الصورة  ورصد 
إجيابّية  املصريني كانت  لدى  اململكة  أنَّ صورة  إىل  الدراسة  نتائج  وتوصلت  املصريني. 
بنحو 46 %، وسلبّية بنسبة حوايل 17 %، إذ تعود بعض أمناط الصور السلبية للمصريني 
اىل أصحاب التجارب غري الناجحة أثناء عملهم أو وجودهم يف السعودية، أو لذويهم. وترى 
نسبة 67 % أنَّ العالقات السياسية بني اململكة ومصر هي عالقات إجيابية، بينما ترى 
نسبة ضئيلة )6 %( أن هذه العالقات تتسم بالسلبية. وفيما يتعلق مبصادر تكوين الصورة 
املرتبة األوىل يف  احتلت  أنَّ وسائل اإلعالم قد  الدراسة  نتائج هذه  اململكة، أشارت  عن 
تكوين صورهتم عن اململكة )46 %( تلتها التجارب واخلربات العملية اليت تولدت لديهم 
أثناء زياراهتم للمملكة بنسبة تصل اىل حوايل 18 %. وأوصت الدراسة بأمهّية االتصال 
االحتكاك  أّن  النتائج  أّكدت  اإلجيابّية، كذلك  اململكة  تأكيد صورة  الشخصي يف 
املباشر كان له دور مهم يف رسم الّصورة الذهنّية اإلجيابّية عن اململكة، فسفر املصريني 
ه عدٍد كبري من املصريني جتاه اململكة، وأوصت  إىل اململكة أحدث تغيُّرًا واضحًا يف توجُّ

الدراسة بضرورة االهتمام بالوسائل األخرى اليت ُتحسن الّصورة الذهنّية للمملكة.

 2. دراسة تركستاني )2005(

هدفت هذه الدراسة السعودّية إىل التعرف على صورة اململكة العربية السعودية يف أذهان 
الكنديني، وذلك من خالل مقارنة ما حتمله وسائل اإلعالم الغربية من صور عن اململكة 
من جهة، وما حيمله الشعب الكندي من جهٍة أخرى، وتكونت عينة الدراسة من مئة فرد 
مت اختيارهم من املحيط اجلامعي يف مدينة مونتريال، ومت اتباع املنهج التحليلي. وأّكدت 
من  مرونًة  وأكثر  حدًة  أقّل  العينة،  أفراد  لدى  الذهنية  الصورة  أنَّ  على  الدراسة  نتائج 
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الصورة الّسلبية اجلامدة يف وسائل اإلعالم الغربّية، وال تتسق متاًما مع الصورة الّسلبية اليت 
حتاول وسائل اإلعالم الكندية بثَّها عن اململكة، كما أوضحت الدراسة أنَّ التلفزيون 
ووصلت  للمعلومات،  كمصدر  الكندية  العينة  عليها  اعتمدت  اليت  األوىل  الوسيلة  هو 
النسبة إىل حوايل 45 % من جممل أفراد العينة. وأشار تركستاين إىل أنَّ وسائل اإلعالم 
العرب  والّنمطية عن  املشّوهة  الّصورة  نقل  الغربية قد أسهمت إسهاًما واسعًا وخطريًا يف 
واملسلمني من دوائر االستشراف والدراسات األكادميية إىل أعماق الثقافة الشعبية. وأّن 
وسائل اإلعالم يف اآلونة األخرية استخدمت عددًا من املصطلحات اليت ُتشري إىل مثل هذا 
الدميقراطية،  معاداة  االستبداد،  اإلرهاب،  ذلك  ومن  والعرب،  املسلمني  ضد  االحنياز 
ر هلم مقابلة  التطرُّف، األصولية. كذلك توّصلت النتائج إىل أّن االتصال الشخصي ملن تيسَّ
أحد السعوديني كان أقوى تأثرًيا فيهم من وسائل اإلعالم، وأوصت الّدراسة بضرورة إجراء 

العديد من الدراسات اليت ُتظهر الّصورة احلقيقّية املشرقة للمملكة.

  3. دراسة الخطيب وآخرون )2008(

مناهج  يف  واملسلمني  العرب  »صورة  عنوان  محلت  اليت  السعودّية  الدراسة  هذه  هدفت 
إىل  األجنبية«،  الدول  بعض  الدراسّية يف  املناهج  لتحليل  وطنية  دراسة  مشروع  اآلخرين: 
التعرف على واقع حمتوى عدد من املناهج التعليمّية يف بعض الدول وهي: )الواليات املتحدة 
األمريكّية واململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا والكيان اإلسرائيلي(، وذلك ُبغية التأكد 
بالعرب  املتصلة  للموضوعات  طالهبا  تدريس  يف  املوضوعية  بعنصر  التزامها  مدى  من 
واملسلمني، وحضارهتم وثقافتهم عند تدريس تلك املوضوعات. كما هدفت الدراسة إىل 
صياغة مقترحات عملّية لتحسني صورة العرب واملسلمني يف تلك الدول، عالوّة على معرفة 
صورة اململكة العربية السعودية يف مناهج بعض الدول العربية واألجنبية. ومّت اتباع املنهج 
الوصفي التحليلي للوصول إىل النتائج، إضافة إىل تصميم استبانة لتكون أداة للّدراسة، 
النمطية  الذهنّية  التعليم تضّمنت عدًدا من الصور  أّن مناهج  الدراسة إىل  نتائج  وتوّصلت 

السالبة عن العرب واملسلمني، وعن اململكة العربّية السعودّية. 

 4. دراسة القرني )2008(

َسعت هذه الدراسة السعودّية إىل التعرف على صورة اململكة العربية السعودية يف العامل 
الدراسة على  واعتمدت هذه  السعوديني،  اإلعالمّيني األكادميّيني  عّينة من  تراها  كما 
املنهج املسحي، هبدف استقصاء آراء عينة الدراسة حول مفهومهم عن احلملة اإلعالمية 
املوجهة اىل اململكة العربية السعودية بشكل خاص يف املجتمعات الغربية ووسائل اإلعالم 
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هناك، وقد مّت – هلذا الغرض - إعداد استبانة خاصة هبذه الدراسة. وأشارت النتائج إىل 
أّن صورة اإلسالم قد تأثرت كثريًا بفعل هذه احلمالت السلبية، تلتها يف التأثر السعودية، 
مث العرب. كما أوضحت الدراسة أّن املنظمات اليهودية / الصهيونية يف الواليات املتحدة 
كانت خلف كثري من هذه احلمالت، كما يراها السعوديون. أما على مستوى املؤّسسات 
السعودية اليت سامهت يف الدفاع عن اململكة ضد هذه احلمالت، فقد جاءت املؤسسات 

الدبلوماسية يف املقدمة.  

 5. دراسة أبو الخير )2018(

هدفت هذه الّدراسة إىل رصد صورة اململكة العربية السعودية وحتليلها يف وسائل اإلعالم 
ة عرب الصحف واملواقع اإللكترونية والقنوات الفضائية، وذلك بالتطبيق على  الدولية امُلقدمَّ
صحيفة انترناشيونال نيويورك تاميز ومدوناهتا على األنترنت، وكذلك قناة »يب يب سي 
عريب«، واعتمدت الّدراسة على أداة حتليل املضمون للمواد املنشورة يف اجلريدة، ومدوناهتا 
اإللكترونّية، خالل الفترة من يناير 2011 م إىل ديسمرب 2011 م وكذلك للمواد اليت بّثها 
يف القناة خالل الربع األول من عام 2015 م )يناير - فرباير- مارس(. وقد خلصت النتائج 
إىل أنَّ ما نسبته 76,1 % من املواد املنشورة عن اململكة بصحيفة انترناشيونال نيويورك 
تاميز قد جاء يف الصفحة األخرية للصحيفة، وبنسٍب متقدمة يف اإلعالنات واملدونات تناهز 
الـ 86 %، أّما قناة »يب يب سي عريب« فقد ورد هبا ما يفوق الـ 76 % من املوضوعات اليت 
تتناول اململكة ضمن إطار عناوين نشرة التاسعة مساًء، مّما ُيشري إىل النسبة املرتفعة، 

واألمهّية املقصودة لتناول ملوضوعات املتصلة باململكة.

 6. دراسة مشروع سالم للتواصل الحضاري )2018( 

هدفت هذه الدراسة اليت محلت عنوان: )الّصورة الذهنّية للمملكة العربية السعودية لدى 
وعن  السعودّية  العربية  اململكة  عن  األمريكيني  تصّور  معرفة  إىل  األمريكي(  املجتمع 
السعوديني، وللوصول إىل النتائج مت اتباع املنهج التحليلي، واشتملت الدراسة على إجراء 
الواليات  يف  مبتعث  سعودي  طالب  و100  أمريكيًا  مواطنًا   64 للرأي مشل  استطالعني 
يرون  األمريكيني  العينة  أفراد  من   %  30,7 أن  النتائج  وأظهرت  األمريكية؛  املتحدة 
السعوديني كمسلمني متطرفني، ويرى 44,62 % منهم السعوديني كإرهابيني حمتملني، 
كمسلمني  هلم  ينظرون  األمريكيني  أنَّ  السعوديني  العينة  أفراد  من   %  27 يرى  بينما 
أهنم  األمريكيني هي  لدى  للسعوديني  الذهنية  الصورة  أنَّ  منهم   % ويرى 41  متطرفني، 
إرهابيون حمتملون. كما أظهرت النتائج أنَّ األمريكيني يتعاملون مع السعوديني بشكل 
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عام، بناء على الصورة الذهنية، بظالل من تأثريات أحداث احلادي عشر من سبتمرب. كما 
اتضح أنَّ السعوديني يرون أنَّ هناك صورة ذهنية سلبية جتاههم لدى األمريكيني، تتوازى 
مع االختالفات الثقافية احلادة فيما بني الشعبني، ومتنع هذه التركيبة الذهنية معاملة 

السعوديني بعيدًا عن كوهنم مسلمني وعربًا. 

وأوصت الدراسة بضرورة تغيري الّصورة النمطّية عن اململكة، من خالل عدة آليات، مثل 
التوسع يف برنامج االبتعاث، وتوسيع مشاركة السعوديني يف املؤمترات العلمّية اليت ُتقام 
يف الواليات املتحدة، والتسويق للمتمّيـزين علميًّا وأصحاب املواهب واحلاصلني على براءات 

االختراع، واستثمار وسائل اإلعالم والسينما لتغيري الصور الّسالبة.

المحور الثالث: دراسات تتعلق بأدوار وإسهامات الجامعات السعوديّة

 1. دراسة الثبيتي وحسين )2016(

الطالب،  لدى  املواطنة  قيم  تنمية  يف  تبوك  جامعة  دور  معرفة  الدراسة  هذه  استهدفت 
وكذلك حتديد ما إذا كانت هناك فروق يف قيم املواطنة ُتعزى ملتغريات الدراسة )املستوى 
باملنهج  االستعانة  متت  الدراسة،  أهداف  ولتحقيق  والتخصص(.  واجلنس،  الدراسي، 
املقر  يف  اجلامعة  طلبة  من   )590( قوامها  عينة  على  ُطبِّقت  استبانة  خالل  من  الوصفي 
الرئيس يف مدينة تبوك. وتوصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها ارتفاع املستوى العام 
للمواطنة لدى الطلبة جبامعة تبوك. كما اتضح أنَّ الوالء للوطن ميثل أعلى قيم املواطنة، 
توجد  ومل  املجتمع.  جتاه  األخالقية  باملسؤولية  الشعور  مث  املجتمع،  مبعايري  االلتزام  يليه 
املستوى  أو  أو اجلنس  التخصص  إىل  ُتعزى  عام  بوجه  املواطنة  فروق جوهرية يف مستوى 
الشباب يف جامعة  من  املجتمع  التزامًا مبعايري  أكثر  الفتيات  أنَّ  اتضح  بينما  الدراسي، 
تبوك. كما أوضحت الدراسة أنَّ اخلرجيني أكثر التزامًا مبعايري املجتمع من املستجدين، 
ومل توجد فروق دالة ُتعزى إىل متغريات الدراسة فيما يتعلق بالشعور باملسؤولية األخالقية 
جتاه املجتمع، وبيَّنت النتائج أيضًا وجود ارتباط إجيايب دال إحصائيًا بني الدور الذي تقوم 

به إدارة اجلامعة وبني قيم املواطنة لدى الشباب من الذكور واإلناث يف جامعة تبوك.

 2. دراسـة الحربي )2016(

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن الدور املفترض الذي ينبغي أن تقوم به اجلامعات يف 
دعم التنمية باململكة، وذلك يف ضوء وظائف اجلامعة الثالث: التدريس، وخدمة املجتمع، 
توضيحها  وحماولة  املتعددة،  اجلوانب  هذه  استجالء  يف  يساعد  مبا  العلمي،  والبحث 
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وإبرازها، إضافًة إىل الكشف عن املعوقات اليت حتد من قيام اجلامعات بدورها يف خدمة 
التنمية، واألساليب املقترحة لتطوير ذلك الدور. وتكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء 
هيئة التدريس العاملني يف قسم أصول التربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
الدراسي  العام  األول من  الفصل  امللك سعود خالل  التربوية جبامعة  السياسات  ويف قسم 
أداًة  )االستبانة(  الوصفي، وكانت  املنهج  الدراسة  استخدمت  وقد  هـ.   1437 -  1436
هلا، وتوصلت إىل جمموعة من النتائج، من أبرزها: أنَّ أهم أدوار اجلامعات يف دعم التنمية 
باململكة يف ضوء وظائفها هي إعادة صياغة أهداف املقررات الدراسية احلالية مبا يتماشى 
تتوافق مع متطلبات  املتجددة، وتدريس مقررات جامعية جديدة  التنموية  مع االحتياجات 
واملوظفني،  الطالب  مهارات  تنمية  يف  تساهم  اليت  التدريبية  الربامج  وتقدمي  التنمية، 
التوسع يف طرح الدبلومات املتخصصة اليت تتماشى مع احتياجات سوق العمل السعودي. 
وأنَّ أهم األساليب املقترحة لتعزيز قيام اجلامعات بدورها يف دعم التنمية باململكة هي 
إعداد خريطة حبثية مقترحة ألولويات البحث يف موضوع التنمية وتزويد األساتذة وطالب 
الدراسات العليا هبا، واعتماد مشروع علمي لترمجة جمموعة من الكتب األجنبية املتميزة 

يف موضوع التنمية بزواياه املتنوعة.

 3. دراسة الصادق ونصر )2017(    

رؤية  املعرفة وحتقيق  بناء جمتمع  السعودية يف  الدراسة إىل توضيح دور اجلامعات  سعت 
2030، وإظهاره بتسليط الضوء على جتربة جامعة اإلمام عبد الرمحن الفيصل؛ متمثلة 
يف الدراسات العملية والعلمية مجعًا وتوثيقًا وتنظيمًا وحفظًا وبثًا؛ وذلك من خالل اإلجابة 
عن سؤال رئيس، هو: ما األدوار اليت تؤّديها اجلامعات السعودية يف بناء املجتمع املعريف 
السعودي. واملنهج املستخدم يف هذه الدراسة هو املنهج التحليلي ومنهج دراسة احلالة، أما 
أدوات الدراسة املستخدمة، فهي: املقابلة، واملالحظة ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها 
الدراسة هي ضرورة التوسع يف التعليم الفين واملهين جبانب التعليم األكادميي، وإحداث 

تغيري يف طرق التدريس ومناهجه املتبعة يف الدول العربية مبا فيها اململكة.

 4. دراسة الجهني )2017(

يف  املنورة  باملدينة  اإلسالمية  للجامعة  التربوي  الدور  عن  الكشف  إىل  الدراسة  هدفت 
إكساب طالب املنح قيم التسامح لعينة بلغت )178( طالبًا، وقد أعدت استبانة لقياس 
ذلك تكونت من ثالثة حماور، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، وتوصلت 
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يف  املنورة  باملدينة  اإلسالمية  للجامعة  التربوي  الدور  حتقق  منها:  النتائج  من  مجلة  إىل 
املقررات  أنَّ حمور  بيَّنت  بدرجة كبرية، كما  جاء  املنح  لطالب  التسامح  قيم  إكساب 
الدراسية جاء يف مقدمة املحاور اليت حتقق فيها دور اجلامعة اإلسالمية يف إكساب طالب 
املنح قيم التسامح مبتوسط حسايب بلغ )2,47( وبدرجة حتقق كبرية، يليه حمور الربامج 
الثقافية للجامعة مبتوسط حسايب بلغ )2,38( وبدرجة حتقق كبرية، وأخريًا حمور أعضاء 
هيئة التدريس مبتوسط بلغ )2,32( وبدرجة حتقق متوسطة. وتوصلت النتائج إىل عدم وجود 
التربوي  الدور  حول  الدراسة  عينة  استجابات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
)القارة،  متغّيري  من  وكل  التسامح،  قيم  املنح  طالب  إكساب  يف  اإلسالمية  للجامعة 
والكلية(. بينما كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات 
عينة الدراسة حول الدور التربوي للجامعة اإلسالمية يف إكساب طالب املنح قيم التسامح 

ومتغّير )املرحلة الدراسية( لصاحل طالب مرحلة البكالوريوس.

.  أوجه الستفادة والختالف بين الدراّسة الحاليّة والدراسات الّسابقة:
عام ملشكلة  تصّور  الّسابقة يف وضع  الّدراسات  على  االطالع  من خالل  الباحث  استفاد 
الدراسة وأهدافها، كما ساعد يف االستفادة من األفكار واألساليب واإلجراءات املّتبعة 
واملناهج واألدوات يف مجيع الّدراسات، واختيار املناسب منها هلذه الّدراسة. كما سامهت 
موضوع  حول  النظري  اإلطار  وإثراء  الباحث  لدى  املعرفة  زيادة  يف  الّسابقة،  الدراسات 

الّصورة الذهنّية، كما ُتساعد يف حتليل نتائج الّدراسة احلالّية وتفسريها.

وعلى الرغم من أّن عددًا من الّدراسات الّسابقة اليت أوردها الباحث يف املحاور السابقة، 
مل تكن وثيقة الّصلة مبتغّيرات موضوع الدراسة احلالّية؛ وهو األمر الذي يعزوه الباحث 
مع  تتفق  الدراسة  هذه  أّن  إال  هلا؛  الـُمماثلة  الّدراسات  وقّلة  وجّدهتا  دراسته  أصالة  إىل 
كثري منها، والسيما يف الدراسات اليت اهتّمت مبوضوع الصورة الذهنّية. كما تربّر اختيار 

الباحث ملتغّير »الصورة الذهنّية«، وُتربز أمهّيته يف هذه الّدراسة. 

ومّما ميّيز الّدراسة احلالّية عن الدراسات السابقة؛ هو تركيزها على معرفة دور اجلامعة 
يف بناء الّصورة الذهنّية للمملكة العربّية الّسعودية، بينما رّكزت معظم الّدراسات الّسابقة 
طرق حتسني  والبحث يف  تناولتها،  اليت  املوضوعات  حول  الذهنّية  الّصور  استجالء  على 
الّصور الّسالبة، وسبل تدعيم الّصور اإلجيابّية. وبذلك حتاول الدراسة احلالّية معاجلة ثغرة 
حبثّية مل يسبق الّتصدي هلا، بالّشكل الذي يثري األحباث يف جمال بناء الّصورة الذهنّية 

للمملكة عرب املؤّسسات اجلامعّية والتعليمّية، وُيعني الباحثني على تطويره وتنميته.
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بني  ما  دراسة جتمع  أّي  الّسابقة،  للّدراسات  وعرضه  تناوله  من خالل  الباحث  ومل جيد 
اجلامعات والّصورة الذهنّية للمملكة العربّية السعودّية يف مبحث واحد. 

كما أنَّ مّما ميّيز هذه الّدراسة أّنها اعتمدت على املنهج املختلط، إذ إّن الباحث راعى عددًا 
من األمور عند استخدام هذا املنهج، من أبرزها عدم االحنياز إىل منهج دون اآلخر، والتزام 
احلياد، واألمانة العلمّية، بينما رّكزت معظم الدراسات السابقة على املنهج الكّمي أو 

الّنوعي. 

ويأمل الباحث من خالل متّيز هذه الدراسة بأسلوهبا وموضوعها، وأصالتها وجّدهتا؛ بأن 
املؤسسات  بني  ما  جتمع  مماثلة  لدراسات  تؤّسس  وواعدًة  جّيدًة  إضافة  قّدم  قد  يكون 
مصطلحًا  الذهنّية  الّصورة  مصطلح  ُيعّد  إذ  الذهنّية،  الصورة  وبني  والتعليمية  التربوية 
األهداف االستراتيجّية  وتأثريه يف  والتربويّين، أمهّيته  الباحثني  حديثًا، جيهل كثري من 

للمملكة العربّية السعودّية.
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الفصـل الثالث
في  السعودية  الجامعات  دور  لتفعيل  المقترح  ر  التصوُّ

بناء صورة المملكة

أولاً: فلسفة التصور المقترح ومكوناته وآليات تطبيقه• 

ثانيااً: النتائج• 

ثالثااً: التوصيـات• 

رابعااً: المـقترحات• 
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أواًل: فلسفة التصّور المقترح ومكوناته وآليات تطبيقه:

التربوية اجلامعّية هي إحدى  املؤّسسة  أّن  املقترح على أساس  التصور  تستند فلسفة هذا 
األدوات املؤثرة يف عمليات التغيري والتوجيه وبناء الفرد املنتج والفاعل، وهذا بدوره ُيسهم يف 

دفع عجلة التنمية والّتقدم املجتمعي.

بناء  السعودّية يف عملّية  أّن إسهام اجلامعات  املقترح من مبدأ  التصّور  وتقوم فلسفة هذا 
الصورة الذهنّية للمملكة، من شأنه تعزيز أدوارها احليوّية، بوصفها من املؤّسسات اليت 
املؤّسسات  هذه  على  يفرض  ما  وهو  تطّلعاته،  احتياجاته، وحتقق  وتلّبي  باملجتمع  تنهض 
تطوير آلّياهتا وكوادرها ورؤاها املستقبلّية، مبا حيّقق االرتقاء جبودة خمرجاهتا الطالبية 
اخلطط  إجناح  يف  ُيساهم  ومبا  املتالحقة،  والتغّيرات  والتطورات  االحتياجات  ملواكبة 

واالستراتيجيات الوطنّية ويف مقدمتها رؤية اململكة 2030.

ولذا فإّنه من املهّم أن تنهض املؤّسسة اجلامعّية بأدوار أكثر فاعلّية يف بناء الّصورة اإلجيابّية 
ا  لكيان الدولة وتعزيزها، فالّصورة الذهنّية اإلجيابّية للمملكة أصبحت مطلبًا واقعيًا ملحًّ
الطموحة، عطفّا على قدرة  الوطنّية  والربامج واخلطط  االستراتيجّيات  لنجاح كثري من 
تلك الّصورة على التأثري يف الرأي العام الّسـائد عن خمتلف اجلوانب السياسية واالقتصادّية 
واالجتماعّية، عرب إسهامها يف إبراز اهلوّية الوطنّية، وحتقيق مراكز متقـّدمة يف مؤّشرات 
التنافسّية الدولّية، وجذب االستثمارات املختلفة، وتوسيع قاعدة صناعة السياحة وغري ذلك 

من جوانب وأبعاد حيوّية وكبرية.

منطلقات التصّور الُمقترح:

واخلطط  االستراتيجّية  األهداف  من  العديد  الرؤية  تتضمن   :2030 اململكة  رؤية   .1
يف  للمملكة  الذهنّية  الّصورة  ببناء  االهتمام  يساهم  اليت  الشاملة،  التنموية  واملنطلقات 
ّجناحها، إذ ُتعّد الصورة الذهنّية اإلجيابّية للدولة، إحدى عناصر جناحها على كثرٍي من 
األصعدة، ومن ذلك إبراز هويتها ومقّوماهتا السياحّية والثقافّية واستقطاب االستثمارات 
اخلارجّية. هذا من جهة؛ ومن جهٍة أخرى فإّن كثريًا من اخلطط والربامج الواردة يف حماور 
الرؤية الثالثة ال ُيمكن هلا أن تتحقق دون االهتمام بتطوير املؤّسسات التعليمّية بشكٍل 
عام، ومؤّسسات التعليم العايل على حنٍو خاص، وّمما يعكس ذلك أّن ُمفردة التعليم قد 
اململكة 32 مرة، ومتّثلت يف تركيزها على جوانب متعددة منها:  وثيقة رؤية  وردت يف 
مستويات  ورفع  املواهب،  وتطوير  األداء،  معايري  وتطوير  منظومّية،  برؤية  التعليم  تطوير 
ذات  وعلى  العاملية.  املؤشرات  يف  السعودّية  اجلامعات  ترتيب  وكذلك  الطالب،  حتصيل 
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املنوال، تعد مؤسسات التعليم إحدى األجندات الفاعلة اليت ّيمكن توظيفها يف بناء الصورة 
الذهنّية اإلجيابّية للدولة. 

2. وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية: أّكدت الوثيقة أمهّية التعليم العايل 
واجلامعي، ورمست مالحمه وسياساته وحّددت أهدافه، فقد تناولت الوثيقة يف الفصل )5( 
من الباب الثالث التعليم العايل وأهدافه، ويف الفصل )5( من الباب الرابع تناولت موضوع 
مؤهلني  مواطنني أكفاء  إعداد  على:   )110( املادة  نّصت  وقد  العايل،  للتعليم  التخطيط 
علميًا وفكريًا تأهياًل عاليًا، ألداء واجبهم يف خدمة بالدهم والنهوض بأمتهم، فيما نّصت 

املادة )115( على القيام باخلدمات التدريبّية والدراسات التجديدّية.

3.  وظائف اجلامعة: إّن أّي دور أو إسهام فاعل للجامعات إّنما ينطلق من وظائفها ومهامها 
الثالث الرئيسة، وهي: 

العملية التعليمية.• 
البحث العلمّي.• 
خدمة املجتمع.• 

4. نظام اجلامعات: نّصت األحكام العامة اليت وردت يف املادة رقم )2( حتت الفصل األول 
على أن: )تعمل اجلامعة على تعزيز مكانتها العلمية والبحثية واملجتمعية، على املستوى 
نقل  على  وتعمل  واملادية،  البشرية  وترتقي جبميع مكوناهتا  والدويل،  واإلقليمي  املحلي 
املنافسة حمليًا  على  وقادرة  الكفاية،  عالية  إىل خمرجات  والوصول  لطالهبا،  خرباهتا 

وإقليميًا ودوليًّا(.

والثقافّية  واالجتماعّية   واالقتصادّية  السياسّية  العوملة  تداعيات  إّن  العوملة:  تداعيات   .5
الساحة  والتحديات على  املحلية  والتحّوالت  التكنولوجية  الطفرة  إىل جانب  والفكرّية، 
الدولّية؛ تفرض على املؤسسات التعليمية وبالذات اجلامعّية منها، تطوير خدماهتا التعليمية 
عها يف التبادل العلمّي واملعريّف والشراكة الدولّية، ومضاعفة  والبحثّية واملجتمعّية، وتوسُّ
وإبراز  للدولة،  اإلجيابّية  الذهنّية  الصورة  لبناء  وبراجمها  استراتيجياهتا  وتعزيز  جهودها 
هوية الوطن ومواطن القوة يف منجزاته، ويف ثقافته وحضارته بوصفهما جزءًا أصياًل من 

احلضارة اإلنسانية العربّية واإلسالمّية، وكذلك جزءًا من الثقافة العاملّية. 
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أهداف التصّور الُمقترح:

بأدوار أكثر  للقيام  السعودّية  اجلامعّية  املؤسسة  توّجه  فلسفّية  منظومة فكرّية  بناء   .1
فاعلّية يف بناء الصورة الذهنّية اإلجيابّية للدولة وتعزيزها.

2. إشراك اجلامعات يف مواكبة اخلطط والربامج واالستراتيجّيات الوطنّية، ويف مقدمتها 
رؤية اململكة 2030.   

3. تعزيز ورفع مستوى أمهّية ومكّونات الصور الذهنّية اإلجيابّية القائمة يف أذهان طالب 
وطالبات اجلامعات جتاه الوطن.

الصورة  تشكيل  عملية  تؤثر يف  اليت  والسلوكية  والوجدانية  املعرفية  العوامل  رصد   .4
الذهنية لدى اآلخرين عن اململكة ومؤسساهتا.

واملتطلبات  املتسارعة  والتغريات  العاملّية  التطّورات  مواكبة  يف  اجلامعات  دور  تفعيل    .5
املجتمعّية.

6. تطوير املؤّسسة اجلامعّية، فعملّية بناء الصورة الذهنّية، تتطّلب تأهيل العناصر البشرّية، 
سواء من العاملني هبا أو من طالهبا، واالرتقاء مبهاراهتم يف كثرٍي من املجاالت.

7. تقدمي دليل عمل إجرائي يتضمن حتديد آلّيات وأوجه التعاون بني اجلامعات السعودّية 
واجلهات املختلفة ذات العالقة يف جماالت بناء الصورة اإلجيابية للدولة.

8. تصحيح بعض األفكار املبنّية على تصّورات ذهنّية غري مبنّية على الفهم العميق للنصوص 
الشرعّية جتاه الّتواصل مع اآلخر والتسامح والوالء واالنتماء.

مرتكزات التصّور المقترح:

1. الدراسات السابقة: أتاحت الفرصة لالطالع على األحباث السابقة ونتائجها وتوصياهتا 
فيها  وقع  اليت  األخطاء  جتنُّب  هو  واألهم  معها،  املقارنة  إجراء  وإمكانية  ومنهجياهتا، 

الباحثون السابقون فضاًل عما تقّدمه من املصادر واملراجع املتعلقة بالبحث.

الذهنّية  الصورة  أدبيات  مثل  للدراسة،  النظري  التأطري  ووظيفته  النظري:  اإلطار   .2
تعريف  تقدمي  بلورة  يف  وتسهم  الدراسة،  عليها  تتأسس  أن  املمكن  من  اليت  والنظريات 

للمفاهيم واملصطلحات املتعددة. 
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3. وثيقة رؤية اململكة العربية السعودية2030: واليت هتـدف إلـى بنـاء جمتمـع حيـوي ذي 
قيـٍم راسـخة، مـن أجـل حتقيـق اقتصـاد مزدهـر لوطـن طمـوح. وقد اشتملت على عدد 
من املضامني واالستراتيجّيات، ومن ذلك ما تضّمنه حمور )جمتمع حيوي( يف الرؤية من 
تكريس للقيم الراسخة واحلفاظ على املبادئ اإلسالمية واستثمار الطاقات واإلمكانات 
خلدمة ضيوف الرمحن، واالعتزاز باهلوّية الوطنّية، وقد انبثق من ذلك عدد من الربامج 
الوطنيـة  اهلوّيـة  بتعزيـز  ُيعنـى  والذي  السـعودية،  الشـخصية  تعزيـز  برنامـج  أبرزها  من 
اخلصائـص  لتعزيز  أيضًا  ويسعى  والوطنيـة،  اإلسـالمّية  القيـم  علـى  مسـتندًا  لألفـراد، 
الشـخصية والنفسـية التـي تسـاعد علـى حتفيـز األفـراد وتقودهـم حنـو النجـاح والتفـاؤل، 
وتكويـن جيـل متسـق وفاعـل، ووقايتــه مــن املهــددات الدينيــة واألمنيــة واالجتماعيــة 
وتنمية  العمل،  أجل  من  التعلُّم  مزدهر(  )اقتصاد  حمور  مِشل  فيما  والعامليـة.  والثقافيــة 
)وطن  حمور  تضمَّن  كما  ودوليًّا،  إقليميًّا  املوقع  واستغالل  الفاعل  واالستثمار  الفرص 

طموح( جمموعة من األهداف اليت تركز يف تفاعل اجلميع وحتّمل املسؤولية.

سالم  مشروع  مثل  الوطنّيـة:  والربامج  واملشروعات  الصلة  ذات  واملمارسات  التجارب   .4
خالل  من  وإيصاهلا  اململكة  عن  حقيقّية  صورة  لبناء  يسعى  الذي  احلضاري،  للتواصل 

تقدمي منجزاهتا احلضارّية يف التعايش والتنّوع وبناء السالم العاملي. 

مـبادئ التصّور المقترح:

يعتمد التصّور املقترح على عدد من املبادئ، أمهها:

1. التطـوير: يدعم هذا التصّور عملية التطوير يف املؤّسسة التربوّية اجلامعّية السعودّية، من 
خالل تضمني عملية بناء الصورة اإلجيابّية يف آلّياهتا وبراجمها وسياساهتا املختلفة، ومبا 

يتطلبه ذلك من تطوير لكثري من أجندهتا وسياساهتا وكوادرها.

2. التغيري اإلجيـايب: يعتمد هذا التصّور على مبدأ التغيري اإلجيايب، يف آلّيات واستراتيجّيات 
من  ومع عدٍد  السعودية 3020  العربية  اململكة  رؤية  مع  تتوافق  اليت  اجلامعّية  املؤسسة 
الربامج الوطنّية اهلادفة لتعزيز الصورة اإلجيابّية للدولة وحضورها يف املحافل الدولّية، فهو 

ّيساعد على حتقيق أهدافها املرسومة.

تعاون  إقامة عالقات  لدعم  التشاركّية  مبدأ  التصّور على  يرتكز هذا  التشـاركّية:   .3
وشراكة، سواء بني املؤسسات اجلامعّية املحلّية والعاملّية، أو بينها وبني املراكز ومؤّسسات 

املجتمع األخرى داخل اململكة أو خارجها. 
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  آليّات تنفيذ التصّور الُمقترح:

   التخطيط:

يتّم يف هذه املرحلة حتديد استراتيجيات وأهداف وطرق وآلّيات تفعيل دور املؤّسسة اجلامعّية 
يف بناء الصورة الذهنّية اإلجيابّية للمملكة، والفئات املستهدفة، يلي ذلك وضع خطة زمنية 
حمددة وتشكيل فريق للعمل وتوزيع املهام. كما يتّم تشكيل فريق عمل من اهليئة اإلدارية 
يف املؤّسسة اجلامعّية وأعضاء هيئة التدريس من ختصصات خمتلفة واالستعانة باخلرباء 

واملهتّمني من مؤسسات يف املجتمع، تكون مهمتهم كما يأيت:

سّن اللوائح واألنظمة املنظمة لربامج بناء الصورة الذهنّية للدولة من خالل اجلامعة.. 1
وضع خطط بديلة يف حال مصادفة صعوبات أو عوائق للتنفيذ.. 2
العمل على التقييم والتقومي املستمر.. 3

  التهيـئة:

لتنفيذ هذا التصّور املقترح؛ البد من إنشاء مركز لبناء الصورة الذهنّية باجلامعة يرتبط 
مبدير اجلامعة مباشرًة، وذلك حتت مسّمى »مركز بناء وتعزيز الّصورة الذهنّية للمملكة«، 

ومن أهداف هذا املركز ما يأيت:

عليها . 1 واإلشراف  الذهنّية  الصورة  بناء  لربامج  املنظمة  والسياسات  التشريعات  وضع 
ومتابعة أدائها.

تقدمي اخلدمات البحثية املختصة ببناء الصور الذهنّية اإلجيابّية عن الدولة.. 2

تقدمي االستشارات الفنية املتعلقة بدراسات الصورة الذهنّية.. 3

واملجتمع . 4 اجلامعي  الوسط  يف  الوعي  لنشر  التعريفّية  واملطبوعات  النشرات  إصدار 
املحلي بأهداف املركز ومهامه وجماالته.

تنسيق اللقاءات الدورّية، وتنظيم املنتديات والندوات داخل اجلامعة حول موضوع بناء . 5
الصورة الذهنّية اإلجيابّية للدولة.
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واختصاصات . 6 مبهام  العالقة  ذات  واجلهات  باملراكز  خاصة  بيانات  قاعدة  إنشاء 
املركز، والتواصل معهم لالستفادة من خرباهتم يف هذا املجال.

التنسيق مع اجلهات املختلفة يف املجتمع، وتوثيق عرى التعاون معها إلشراك املجتمع . 7
املحلي يف خطط املركز والتفاعل مع براجمه.

عقد الشراكات مع اجلامعات واملراكز العاملّية املتميزة واملختصة يف رصد وتعديل . 8
وبناء الصور الذهنّية، وتكوين فرق علمية مشتركة معها لنقل وتبادل اخلربات.

العمل على زيادة املخصصات املالية املقدمة من اجلامعة لدعم دراسات بناء الصورة . 9
الذهنية.

تبّني الباحثني والدراسات املتعلقة بالصورة الذهنّية.. 10

بناء . 11 دراسات  مركز  لدعم  اجلامعة  خارج  من  إضافية  متويل  مصادر  وإجياد  توفري 
الصورة الذهنية من خالل التعاون مع القطاع اخلاص، وإيرادات اخلدمات اليت يقدمها 

املركز يف جمال التدريب واالستشارات الفنية.

الصورة . 12 بناء  ودراسات  بأحباث  خاصة  علمّية  كراسي  إنشاء  إمكانّية  يف  البحث 
الذهنّية اإلجيابّية للدولة، واإلشراف على تلك الكراسي.

 التّـنفيذ:

يف هذه املرحلة تطبيق ما مت حتديده يف املرحلتني السابقتني:
ـ مرحلة التخطيط.
ـ مرحلة الـتهـيـئـة.

  التّـقـويم:

 وهي مرحلة يتم فيها تقييم وفحص ملا مّت تنفيذه من مهام وأعمال، وإخضاع التقارير الدورّية 
للمراجعة والتمحيص، للحصول على تغذية راجعة تستهدف تعزيز اإلجيابّيات وتدعيمها، 

ومعاجلة جوانب القصور وحتقيق معدالت مرتفعة من جودة العمل.
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الكوادر  لتوفري  عملّيّة  أداًة  بوصفها  اجلامعة  فإّن  التنفيذّية؛  اآللّيات  هذه  من  وانطالقًا 
البشرّية املؤّهـلة وحتقيق طموحات أفراد املجتمع وإعدادهم للحياة املهنّية، ومبا حتمله تلك 

املؤّسسة من مسؤوليات ريادّية يف ثالث جماالت رئيسة، وهي: 

- العملية التعليمية.
- البحـث العـلمي.
- خدمة املجتمع. 

بوسعها االضطالع بإسـهاٍم فاعٍل يف بناء الصورة الذهنّية اإلجيابّية للمملكة من خالل تلك 
املسؤولّيات والوظائف. 

خالل  من  به  القيام  للجامعات  ُيمكن  الذي  الدور  من  منوذجًا  التايل  الشكـل  ويربز 
مسؤولياهتا يف بناء الصورة الذهنّية اإلجيابّية للدولة: 
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منوذج جلوانب من مهام اجلامعة يف بناء الصورة الذهنية للدولة

 

)املصدر: من إعداد الباحث(

تضم��ني املق��ررات واملناه��ج  اجلامعّي��ة حمتوى علم��ي رصني حول 
موضوعات الصورة الذهنية وطرق تشكيلها وآلّيات بناء وإبراز الصورة 

اإلجيابية للمملكة.

إجراء دراس��ات متخصصة يف موضوع الص��ورة الذهنّية، وطرق تكّوهنا، 
ومصادر تشكيلها، وآليات بنائها، وأساليب تعديلها. والتعاون مع املراكز 
املتخصصة والباحثني املتميزين إلثراء البحث العلمي يف هذا املجال.

تق��دمي ن��دوات وملتقي��ات علمّية وورش عمل لنش��ر الوع��ي مبفاهيم 
وأمهّية الصورة الذهنية اإلجيابّية عن الدولة وطرق بنائها.

أساتذة متخصصون وأكفاء، وطرق تدريس فاعلة، وعرض املحاضرات 
بأس��ايب مش��وقة تتمحور حول املتعل��م، وترتكز عل��ى تنمية مهارات 

التفكري اإلبداعي والناقد.

العملّية 
التعليمّية

البحث 
العلمي

خدمة 
املجتمع

دع��م وإجراء األحب��اث النظرّي��ة وامليدانّي��ة املتعلقة بتعزيز وحتس��ني 
ص��ورة اململكة، وكذلك األحباث املتصلة برص��د صورة اململكة العربّية 
الس��عودّية لدى اآلخرين، وس��بل تعزيز الصور اإلجيابّية هلا، وتصحيح 

الصور السالبة عنها.  

عق��د ش��راكات مع ال��وزارات وامللحقي��ات الثقافية واألجه��زة األخرى 
والقطاع اخلاص والش��ركات اخلاصة الس��تقطاب املتميزين وتأهيلهم 
لتمثي��ل الوطن، وتقدمي صورة إجيابّي��ة للدولة، وكذلك لتوفري موارد 

مالّية لدعم برامج اجلامعة يف هذا املجال.  
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عالوًة على ما سبق؛ فإّن هذا التصّور يقوم على إضفاء أدواٍر )توعوّية ـ وقائّية -تعليمّية ـ 
حتصينّية ـ عالجّية(، ُيمكن للجامعات املحلّية القيام هبا لبناء الصورة الذهنّية اإلجيابّية 

للدولة، وُيمكن إبراز هذه األدوار يف النقاط اآلتية: 

1. تثقيف وتوعية الطالب وكافة منسويب املؤّسسات اجلامعّية، بأمهّيـة الّصورة الذهنّية 
اإلجيابية للمملكة. 

2. التوعية بأمهية دور الفرد وإشراكه يف عملّيات بناء الصورة الذهنّية اإلجيابّية للمملكة.

3. إبراز صورة اململكة وهوّيتها الثقافّية واحلضارّية ودورها الريادّي اهلاّم ومنجزاهتا على 
كافة األصعدة.

4. تعزيز أمهّية العمل اجلماعي سواًء على املستوى الرمسي أو غري الرمسي يف الداخل أو 
اخلارج، وشحذ اهلمم لبناء الصورة الذهنّية اإلجيابية للمملكة.

5. التوعية باملحاوالت اهلادفة لرسم صوٍر سالبة عن الوطن من بعض األطراف واجلهات، 
ملا تتضمنه من صوٍر جمحفٍة وغري مّتـسقة مع املنطق العقالين أو الواقع امُلعاش للمملكة 

العربية السعودية. 

6.  تعزيز الوعي بضرورة تعديل الّصور الذهنّية الّسالبة عن اململكة وانعكاساهتا السلبية 
على املدى القريب والبعيد.

العملّية  مهاراهتم  وتنمية  اجلامعّية،  باملؤّسسات  امللتحقني  والطالبات  الطالب  إعداد   .7
والفكرّية يف رصد مصادر الّصور الّسالبة عن اململكة. 

8. تكريس مفاهيم بناء الصورة الذهنّية اإلجيابّية للمملكة انطالقًا من أنَّ بناء تلك الصور 
هو يف حدود املمكن وليس املستحيل.

الصورة  بناء  يف  والطالبات  الطالب  لدى  واملجتمعّية  الفردّية  املسؤولّية  مفهوم  تعزيز   .9
اإلجيابّية للمملكة، وأّن لكلٍّ دوره يف بناء الّصورة اإلجيابّية للمملكة.

العالقة، يف إعداد  الوطنّية واجلهات ذات  التعاون مع الربامج  10. تعزيز أمهّية وضرورة 
وتأهيل شباب وشابات لتمثيل الوطن يف الفعالّيات واملعارض واملؤمترات الدولّية، انطالقًا 

من ضرورة االهتمام باختيار من ميّثـلنا أمام اآلخر.
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11. استلهام ودراسة جتارب الدول اليت جنحت يف بناء صورهتا يف العامل وبأوقات قياسّية، 
وانعكاسات هذه الصورة عليها بشكٍل إجيايّب على كافة األصعدة واملستويات.

12. تعميق وعي الطالب والطالبات مبكانة ومقّومات اململكة وإمكاناهتا الكبرية على 
كافة األصعدة، وذلك لبناء وتعزيز الصورة اإلجيابّية عنها يف العامل.

متطلبات تطبيق التـصّور المقترح:

يتطلب تطبيق التصّور املقترح توافر عدة عوامل أساسّية ُتساهم بتكاملها يف زيادة فاعلّية 
أدوار املؤّسسة اجلامعّية يف بناء وتعزيز الصورة الذهنّية اإلجيابّية للدولة، ومن تلك املتطلبات 

ما يأيت:

1. وجود إرادة وتوجهات وخطط استراتيجية مستقبلّية من قبل اجلهات اإلشرافّية لتطوير 
التنموية  اخلطط  مع  يّتـسق  وبشكل  السعودية،  العربية  اململكة  يف  اجلامعّية  املؤسسة 

واملتطلبات الوطنية والدولية.

2. حتديث السياسات واألنظمة والتشريعات احلالّية اخلاصة باجلامعات، والعمل على منح 
املؤّسسة اجلامعّية االستقاللّية يف اجلوانب اإلدارّية واملالّية.

3. استقطاب املتمّيزين من الباحثني وأعضاء هيئة التدريس، والطالب يف املراحل اجلامعية 
املختلفة، وتوفري االعتمادات الالزمة لتحقيق آلّيـة تنفيذ التصّور املقترح، واختيار املتمّيزين 
من املتخصصني لتنفيذها، وتكييف اإلجراءات اإلدارية لضمان التطبيق األمثل، مع العناية 

بوضع معايري ومؤشرات للتنفيذ ومراقبة األداء.

4. إكمال الُبىن التحتية األساسية لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، وإشراك القطاع 
املّتصلة  البحثّية  واملشاريع  العلمّية  الدراسات  بعض  ومتويل  اجلامعات  دعم  يف  اخلاص 

مبوضوع بناء الصورة اإلجيابّية للدولة.

5. تفعيل دور اإلعالم وجماالت العالقات العامة يف نشر وإيصال موضوع التصّور لكافة 
املعنيّين.

6. توفر اخلطط والربامج األكادميّية والبيئة التعليمّية واملناهج املالئمة ملستجدات العصر 
والتغريات اجليوسياسّية املتسارعة. 
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الدراسات  أطر  والنظرية، وحتدّد  التطبيقية  البحوث  بني  توازن  إجرائية  وجود خطط   .7
املختصة بأحباث ودراسات بناء الصورة الذهنّية اإلجيابّية للدولة.

8.  وجود برامج خدمة جمتمعية فعلية متنوعة، وتتناسب مع كافة الشرائح املجتمعّية مع 
االهتمام جبانب التوعية والتثقيف.

المعّوقات التي تواجه التصّور المقترح:

قد تواجه التصّور عدٌد من املعوقات، وميكن توضيح أمّهها يف ما يأيت:

عدم توفر االعتمادات املالّية الكافية والبنية التقنية الالزمة لتحقيق هذا التصّور.. 1

النقص يف املوارد البشرّية وفرق العمل املؤهلة اليت تدعم تطبيق هذا التصّور.. 2

التغيري . 3 ومقاومة  التصّور،  هذا  ومغزى  وهدف  بأمهّية  األطراف  بعض  قناعة  عدم 
وضعف الرغبة يف املبادرة والعمل اإلجيايب. 

عدم وجود لوائح وسياسات تلزم اجلامعة بتبّني دور فاعل يف هذا الصدد.. 4

 احللول املقترحة ملواجهة املعّوقات:. 5

 من احللول املقترحة ملواجهة املعوقات ما يأيت:. 6

إعداد وتأهيل الكوادر البشرّية واستقطاب الكوادر األكادميّية املتخصصة اليت من . 7
املمكن أن تسهم على حنو أفضل يف حتقيق هذا التصّور.

توفري املوارد املالّية والبىن التقنية اليت تدعم تطبيق هذا التصّور.. 8

مراجعة اخلطط واالستراتيجيات اجلامعّية املرسومة.. 9

استشارة اخلرباء واملختصني وفتح املجال أمام املتميزين واملوهوبني للمسامهة يف تنفيذ . 10
هذا التصّور.

عقد املنتديات احلوارية، والندوات وامللتقيات العلمّية، لنشر الوعي بأمهية مسامهة . 11
املؤسسة اجلامعّية يف بناء الصورة الذهنّية اإلجيابّية للدولة.
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اجلامعّية . 12 املؤّسسات  بني  للتنسيق  اململكة  التعليم يف  وزارة  بإشراف  تشكيل جلان 
واجلهات األخرى ملتابعة تنفيذ آلّيات التصّور املقترح.

الجهات المسؤولة عن تنفيذ التصورّ المقترح 

لتنفيذ العناصر واألسس اليت تقوم عليها فكرة هذا التصّور املقترح، فإنَّ اجلهات الرمسّية 
اليت تساعد يف حتقيق أفكار هذا التصّور هي اآلتية:

وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية، ممثلًة باجلامعات السعودية احلكومّية، . 1
واألهلّية، جبميع كلياهتا.

وأي شراكات أخرى مع الوزارات واجلهات األخرى ذات العالقة.. 2

األطراف المستفيدة من التصّور المقترح:

الجهات التي من الممكن أن تستفيد هذا التصّور هي:

وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية.. 1

اجلامعات احلكومية واألهلّية يف اململكة العربية السعودية.. 2

الطلبة اجلامعيون السعوديون واألجانب يف املراحل اجلامعية املختلفة: البكالوريوس، . 3
املاجستري، الدكتوراه، يف مجيع أقسام اجلامعات وختصصاهتا. 

أعضاء هيئة التدريس، ومن يف حكمهم من املعيدين واملحاضرين.. 4

األعضاء اإلداريون: وتشمل إداريي اجلامعة، اليت تشملهم بعض األهداف اجلامعية.. 5

املراكز العلمّية والبحثّية: سواًء داخل اجلامعات أم داخل اململكة العربية السعودية . 6
وخارجها.

الوزارات واجلهات ذات العالقة، مثل: وزارات اإلعالم واخلارجية والسياحة والثقافة . 7
واالستثمار.
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ثانيًا: النتائج

أهّم النتائج اليت توّصلت إليها الدراسة:

1. أمهّية بناء الربامج األكادميية احلديثة يف اجلامعات املبنّية على شراكات دولّية بناًء 
على أسٍس تشاركّية فاعلة.

2. فاعلّية استخدام التقنية احلديثة يف بناء الّصورة الذهنّية للجامعات.

3. ضرورة تفعيل جوانب الشراكة الدولّية.

4. إبراز اإلجنازات العلمّية والتعريف هبا، والتوّسع يف منح براءات االبتكار للموهوبني، 
وتشجيع ابتكاراهتم ودعمها.

5. تطوير مسار البحث العلمي واالرتقاء به.

6. تفعيل عالقات التعاون والتبادل العلمي، ونقل املعرفة كمنتج ذي قيمة عالية.

7. تفعيل مهام اجلامعات يف خدمة املجتمع. 

8. نشر ثقافة السالم واحلوار وقبول اآلخر من خالل املناهج واألنشطة اجلامعّية.

9. تكثيف الربامج اخلاصة بإبراز مكانة اململكة ودورها املحلي واإلقليمي والدويل يف 
مجيع املجاالت.

ع يف املنح الدراسية والربامج التدريبية واملؤمترات والندوات وورش العمل. 10. التوسُّ

11. إعداد برامج إجرائّية فاعلة لتحقيق االستراتيجيات واخلطط الوطنّيـة ويف مقدمتها 
رؤية اململكة 2030.

التربية مبا  العاملّية لكليات  الكفاءات  أفضل  واضحة الستقطاب  استراتيجية  بناء   .12
ينعكس على جودة العملّية التعليمّية. 

االبتكارية  األحباث  على  والتركيز  األداء  تطوير  لغرض  العلمي  بالبحث  االهتمام   .13
واإلبداعّية.

ملتقيات  وعقد  اآلخرين،  مع  والعالقة  اخلدمات  وحتسني  االتصال،  برامج  تفعيل   .14
خارجية، وإشراك أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات الدولية.



 دور الجامعات في بناء الصورة الذهنيّة

للمملكة العربيّة السعوديّة

- 76 -- 77 -

15. إدراج أنشطة أو حمتويات تعليمّية يف املناهج اجلامعّية حول الّصورة الذهنّيـة، وآليات 
وطرق بناء الّصورة اإلجيابّية للدولة.

أسلوب  واستخدام  التفكري،  يف  احلرّية  وإعطاء  والنقاش،  احلوار  مهارات  تـنمية   .16
العصف الذهين، واالستفادة من األفكار اإلبداعية لديهم، وتدريب الطالب على مهارات 

الّتـفكري الّناقد واإلبداعي والقراءة والنقد البناء. 

واألفكار  املشروعات  حول  تتمحور  اجلامعات  داخل  ومنافسات  مسابقات  إطالق   .17
اإلبداعّية إلبراز الصورة اإلجيابية للدولة.

18. إعداد مؤمترات جاذبة للطالب تعطيهم فرصة النقاش احلر مع أكادمييني، من مجيع 
التخصصات تربوية أم غري تربوية.

19. توظيف وإدراج مقررات بشكل جاذب وعملي وحديث حيفز الطالب والطالبات على 
التفكري والنقد والتعايش اإلنساين والتفاعل احلضاري الواعي مع متطلبات العصر.

20.  ضرورة اهتمام املؤسسات اجلامعّية بتحديث براجمها ومناهجها، واستبداهلا بأخرى 
حديثة مبنية على شراكات دولية. 

الثقايف للمجتمع السعودي وتعميق  الوطنّية األصيلة واملوروث  الثوابت واهلوّية  21. ترسيخ 
االعتداد هبا، وإبرازها من خالل املقررات واملناهج وكافة األنشطة اجلامعّية.

ثالًثا: التوصيـات 

م؛ مّت التوّصل إىل عدٍد من التوصيات، وهي على الّنحو اآليت: بناًء على ما تقدَّ

1. النظر يف إمكانية تبيّن وزارة التعليم باململكة العربية السعودية، واملؤّسسات اجلامعّية 
املحلّية للتصّور املقترح للدراسة: دور املؤّسسة التربوّية يف بناء الصورة الذهنّية للمملكة 

العربّية السعودّية.

األوساط  بنائها يف  وآلّيات  وأبعادها  وأمهّيتها  الذهنية  الصورة  ثقافة  نشر  العمل على   .2
اجلامعّية واألكادميّية، وإجراء البحوث والـّدراسات حوهلا، ونشر نتائجها وتوصياهتا.

الذهنّية  الّصورة  إبراز  املؤّسسات اجلامعّية يف  املأمول من  الّدور  الوعي بأمهّية  تعزيز   .3
اإلجيابّية للمملكة للعامل اخلارجي، وتذليل كافة الّصعوبات واملعوقات والتحديات اليت 

حتول دون إسهامها الفاعل يف هذا املجال. 
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الصورة  إبراز  وبرامج  آلّيـات  على  لإلشراف  اجلامعات  يف  متخصصة  مراكز  إنشاء   .4
الذهنّية اإلجيابّية للدولة، والتنسيق مع اجلهات والوزارات األخرى ذات الّصلة، مع ضرورة 
الرؤى، ورسم األهداف، وتوثيــق  لبلورة  تطويـر نظـام تقنـي يربـط مجيـع تلك اجلهـات 

األنشــطة التراكمّيــة، وإخضاعها للمراجعة والتقييم.

5. حتديث برامج الكليات التربوّية وتطوير حمتوى املناهج التعليمية اجلامعّية مبا ُيساهم 
يف بناء الصورة الذهنّية اإلجيابّية للمملكة.

باململكة  اجلامعّية  املؤّسسة  وطالبات  طاّلب  من  واملوهوبني  املتمّيزين  بإعداد  العناية   .6
للمشاركة يف الربامج والفعالّيات االجتماعّية والثقافّية الدولّية.

7. ضرورة االهتمام بتأهيل طاّلب وطالبات املؤّسسة اجلامعّية باململكة، وتدريبهم على 
مهارات نقد ورصد ومواجهة الّصور الّسالبة اليت ُتبّث عن اململكة عرب الوسائط املختـلفة.

8. ضرورة تبّني املؤّسسة اجلامعّية باململكة ملنتديات علمّية ومحالت تعريفّيـة بإجنازات 
اململكة، ومكانتها وإسهاماهتا اإلنسانّية، ودورها الريادّي يف العامل.

9. تنظيم برامج عملّية تتمّثـل مبلتقيات شبابّية دولّية تتضّمن التعريف باهلوّية والشخصية 
يف  البارزة  احلضارّية  واملعامل  والتارخيّية  السياحية  للمواقع  زيارات  وتنظيم  السعودّية، 

اململكة.  

10. نشر املناشط والربامج العلمّية واحلراك البحثي واألكادميي داخل املؤّسسات اجلـامعّية 
عرب وسائل اإلعالم املختلفة، ومن خالل امللحقيــات الثقافّيــة الســعودّية مبختلــف دول 

العالـــم، وإبرازها كإحدى جوانب الّصور الذهنّية اإلجيابّية للمملكة.

11. تفعيل أطر عالقات التعاون والتبادل العلمي واملبادئ العامة للشراكة األكادميّية بني 
املؤّسسات اجلامعّية يف اململكة وبني اجلامعات املتميزة واملتصّدرة للمؤشرات والتصنيفات 

الدولّية. 

لربامج  املبتعثني  وإخضاع  والطالبات،  للّطالب  اخلارجي  االبتعاث  برامج  يف  التوسع   .12
إعدادّية من أجل تأهيلهم ليكونوا سفراء لبلدهم. 

الذهنّية  الّصورة  بناء  يف  االجتماعي  التواصل  ومنّصات  احلديثة  التقنية  استخدام   .13
للمؤّسسة التعليمّية اجلامعّية، وإبراز الصورة اإلجيابّية للدولة.
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والربامج  الطالبّية  واملخرجات  الربامج األكادميية  العمل على ضبط جودة وكفاءة   .14
املوجهة خلدمة املجتمع، وذلك لتحقيق األهداف املرجّوة وتنفيذها. 

15. ضرورة العناية بعقد الربامج اإلثرائّية للطالب والطالبات ومنسويب املؤسسات اجلامعّية 
والتقاليد  والعادات  القيم  وإبراز  السعودية،  والشخصية  الوطنّية  اهلوّية  لتعزيز  باململكة 
اململكة  الذهنية عن  الصورة  تعزيز  أوجه  إبرازها كأحد  والعمل على  املحلّية األصيلة، 

وثقافتها. 

رابعًا: المـقترحات: 

من خالل تناول الدراسة ملوضوع »دور اجلامعات يف بناء الصورة الذهنّية للمملكة العربّية 
السعودّية«، مّت التوّصل إىل عدٍد من املواضيع البحثّيـة اليت يرى الباحث أمهّية األخذ فيها، 

على النحّو اآليت:

1. إجراء دراسات ُمماثلة حول دور مؤّسسات التعليم العام السعودي يف بناء الصورة الذهنّية 
اإلجيابّية للمملكة.

2. إجراء دراسات ُمقارنة لتجارب وممارسات الدول املختلفة يف بناء الّصورة الذهنّية للدولة 
من خالل املؤسسات التعليمّية واجلامعّية. 

3. إجراء دراسة علمّية لتحديد الصعوبات اليت تعترض مسامهة املؤّسسة اجلامعّية يف بناء 
الصورة الذهنية اإلجيابّية للدولة، وسبل التغلُّب عليها.

4. إجراء دراسات عن دور وسائل اإلعالم ومنّصات الّتـواصل االجتماعي يف بناء الّصورة 
الذهنّية اإلجيابّية للمملكة. 

5. إجراء دراسات حالة للمراكز والربامج الوطنّية الرائدة اليت تساهم يف تعزيز الصورة 
الذهنّية اإلجيابّية عن اململكة، مثل: »مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانّية«، 
املتطرف«،  الفكر  ملكافحة  اعتدال  »مركز  احلضاري«،  للتواصل  سالم  و»مشروع 

»مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحوار بني أتباع األديان والثقافات«.
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