استراتيجية األسرة املعرفية
امللخص التنفيذي

بماذا تمتاز األغر

عن املبادرة
استراتيجية تحول اململكة إلى املجتمع
املعرفي
قامت مجموعة األغر بعمل استراتيجية تحول اململكة إلى املجتمع
املعرفي برؤية أن يكون مجتمعا معرفيا منتجا ومنافسا عامليا
بحلول عام )1444هـ 2022 -م( .تهدف االستراتيجية إلى بناء
مجتمع معرفي متكامل عامليا يحقق تنمية مستدامة من خالل بناء
ثروة بشرية مبدعة لتحسين مستوى املعيشة والرقي في املجتمع
السعودي.

البداية

2008

اهم النتائج

ضرورة العمل على تهيئة و
تمكين االسرة لتجويد المخرد
البشري

دراسة األسرة املعرفية
• انبثقت "دراسة األسرة املعرفية" من استراتيجية التحول إلى
املجتمع املعرفي ،ألن األسرة هي عنصر أساس ي لبناء مجتمع
معرفي يستند على إيجاد البيئة التفاعلية املحفزة لتحقيق
االستفادة القصوى من رأس املال البشري وإبداعاته.
ُ
• نفذت الدراسة بالتعاون بين مجموعة األغر وعدة جهات منها
البنك األهلي كشريك داعم باإلضافة للشراكة االستراتيجية مع
مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع (موهبة)
ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبشراكة معرفية مع
جامعة امللك سعود وكلية إدارة األعمال.
• انتهت املرحلة األولى للمبادرة بدراسة هي األولى من نوعها و تركز
على مدينة جدة

2012

قائمة المعوقات و المحفزات التي
تؤثر في مشاركة االسرة في العملية
التربوية و التعليمية

مبادرة األسرة املعرفية

تحويل مبادرة األسرة املعرفية الى
استراتيجية وطنية

انتقلت مجموعة األغر مع شركاءها
االستراتجيين إلى مرحلة تحويل مخرجات
الدراسة إلى مبادرة تقوم على التفاعل مع
قضية األسرة و مدى أهليتها.

أثناء إعداد مجموعة األغر ملكونات املبادرة
واالطالع على الجهود املحلية املوجودة في
مجال األسرة وزيارة الجهات الداعمة واملهتمة
باألسرة في اململكة ،تم تحديد التحديات
الوطنية والتي استلزمت تحويل املبادرة الى
استراتيجية وطنية لضمان استدامتها وتعظيم
األثر التنموي لها.

2015

دراسة مسح افضل الممارسات
المحلية و الدولية في مجال التربية
و دعم االسرة

التنسيق بين الكيانات المختلفة
من متطلبات تكوين المجتمع
المعرفي

المعرفة ركن اساسي

تحديد خصائص االسرة المعرفية
تعريف االسرة المعرفية – نظري
واجرائي

تحديد المسارات المستدامة لخلق اثر
تنموي في مجال مشاركة االسرة في
العملية التربوية و التعليمية

صدور القرار
السامي من
مجلس
الشؤون
االقتصادية

2016

2016

الرؤية والرسالة

االهداف االستراتيجية

منظومة القيم

التعريف لالسرة
المعرفية االجرائي

منظومة االسر المعرفية
المستندة على  3ابحاث

الخطة االستراتيجية

انماط االسر السعودية
تحديد الحهات الداعمة لالسرة في
المملكة العربية السعودية

القرار السامي

مؤشرات االداء و االثر و
المقاييس التربوية

المحتوى التربوي للقيم

الميزانية التقديرية

دراسة الوضع الراهن في اململكة و مسح للموارد املتاحة و الفرص

مشروع االسرة املعرفية اعتمد في تطويره على املوارد التالية:

ورش عمل متخصصة من قبل خبراء
تربية و علم نفس و اجتماع

منهجية
العمل

أبحاث ميدانية
أبحاث ميدانية
أبحاث مكتبية
أبحاث مكتبية
مجموعات تركيز
مجموعات تركيز
ُم ُسحات للموارد والبيئة
املحلية و املمارسات العاملية

تضمنت الشراكات التالية:

مستشارون
و خبراء تربية وتخطيط استراتيجي
محليون و دوليون

لتكوين استراتيجية مستدامة وطنية تتظافر فيها الجهود املوجودة
اساسا و توحد املحتوى و االليات قمنا بدراسة ملسح أفضل
املمارسات في  19دولة و  206مبادرة و ابتكرنا تعريف و خصائص

أهم نتائج مسح املبادرات في الدول الغربية
والعربية

ألسرة املجتمع املعرفي في إطار أفضل نظام لتغير السلوك
املجتمعي ضمن املوارد املتاحة

مراحل تكوين
استراتيجية
مستدامة وطنية

كل الدول املتقدمة اقتصاديا
واملدرجة في دليل املسح ،لديها
سياسة لدعم املهارات
الوالدية.

ال يوجد اهتمام في الوطن
العربي بدعم املهارات
الوالدية كجزء أساس ي من
سياسات الدولة العليا .
يأتي االهتمام األكبر في معظم
الدول العربية بالقضايا التربوية من
قبل املؤسسات الخاصة والتنموية
ومؤسسات املجتمع املدني

نظرية مؤثرات التغير السلوكي االجتماعي
تطبيق تعريف األسرة املعرفية

في

في معظم الدول ،تكون سياسة
دعم املهارات الوالدية تحت
سياسة الدولة للتعليم ،أو
الصحة ،أو الخدمات االجتماعية.

مبادرات الدول املختلفة

25
و

مسح أفضل
دولة املمارسات

567

مبادرة

ابتكرت مجموعة األغر مفهوما لألسرة املعرفيةاالول
في العالم في 2012
اكتساب و جلب املعرفة بكل ما يتعلق باألسرة و مهارات تربية األبناء،
و التعامل مع املعرفة ملواجهة متغيرات العصر في التعامل مع األبناء و
تهيئتهم للعمل في مجتمع املعرفة ،و مشاركة اآلخرين في املعرفة
املكتسبة و التجارب الناجحة
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بماذا تعنى األسرة املعرفية
بناء «أسرة معرفية سعودية» لتساهم في تحقيق التنمية املستدامة وتتميز
اقليميا ودوليا
رفع مستوى املعرفة واملهارات التربوية للوالدين السعوديين وخاصة في
السنوات الستة األولى من عمر الطفل  ،من خالل منظومة متكاملة من
أدوات تغيير السلوك االجتماعي املعدة تبعا ألفضل املمارسات والتجارب
الدولية استنادا إلى مخرجات بنية تحتية معرفية صلبة وبالتعاون مع شركاء
التنمية

سمات األسرة املعرفية

تعتبر الجزئية الخاصة بتربية األبناء هي القاعدة األساسية لبناء األسرة املعرفية وذلك نظرا ملا تلعبه التربية من دور في غرس املفاهيم
والقيم لدى األفراد والتي بدورهم يحملونها إلى خارج نطاق األسرة من خالل ممارساتهم ومشاركاتهم وانخراطهم في مجتمعهم .وتربية األبناء
الصحيحة ترتكز على وجود املفاهيم الصحيحة للتربية لدى الوادلدين

مكونات االستراتيجية

لمحة عن حجم ومساحة التأثير لمبادرة
األسرة المعرفية

منظومة المجتمع
المعرفي األسري

المكونات التفصيلية

المكونات العامة

مبادارات و
مشاريع
االستراتيجية

استراتيجية
تنمية منطقة
مكة املكرمة

استراتيجية رعاية
املوهبة واإلبداع
ودعم االبتكار

استراتيجية
التنمية طويلة
األمد
الخطة
املستقبلية
للتعلم الجامعي

السياسة
الوطنية للعلوم
والتقنية
واالبتكار

GCI
االستراتيجية
الوطنية لحماية
النزاهة ومكافحة
الفساد

الخطة
الوطنية
لالتصاالت
وتقنية
املعلومات

االستراتيجية
الوطنية للصناعة
استراتيجية تنمية
القوى البشرية

استراتيجية
التخصيص في
اململكة

االستراتيجية الوطنية
للتحول إلى مجتمع
املعرفة

االستراتيجية
العمرانية
الوطنية

االستراتيجية
الوطنية للصحة
والبيئة

استراتيجية
املدن الصناعية

االستراتيجية
الوطنية للنقل

• استراتيجية تنمية منطقة
مكة املكرمة
• استراتيجيات املسؤولية
االجتماعية

•
•

الجوائز التعليمية املتواجدة في
اململكة
البرامج الوطنية لتبني املعرفة
وصناعة املوهوبين

االستراتيجية
الوطنية
للشباب

التوجهات الرئيسية بناءا على تحليل البيئة الداخلية

النتائج املستهدفة
• توفير املعرفة للوالدين من خالل التأهيل
التدريب و املجموعات االرشادية املساندة.
• تطوير حملة إعالمية توعوية تعنى بالقضايا
• التربوية

االجراءات و السياسات لتهيئة البنية التحتية لتفاعل الوالدين من خالل تحقيق:
• التنمية البشرية باالستثمار في رأس املال البشري
• ايجاد مظلة شرعية ترعى كل الجهود املبذولة للعمل مع االسر السعودية
• ايجاد نظام تشريعي
• تطوير سياسات التأهيل االسري
• محاربة الفكر املتطرف
• تحقيق تكامل السياسات الوطنية و االستراتيجيات
• تنسيق وتوحيد الجهود بين القطاعات الحكومية وتطوير ودمج القاعدات
البيانية
• إيجاد صندوق وقفي تمويلي لدعم وتمويل هذه املبادرات
• تكوين خارطة للجهود املبذولة
•

•

تأهيل معرفي موحد للجهات ذات العالقة الداعمة لألسر من خالل:
 زيادة االقبال على البرامج التأهلية
 تجويد محتوى البرامج التأهلية
 تنسيق القاعدات البيانية االسرية
تكوين خارطة للجهود املبذولة

•
•
•

تأسيس بنك معلومات و ابحاث يعنوا
بالقضايا التربوية واألسر السعودية
توفير مكتبة معرفية تربوية
ابحاث تخص االسرة املعرفية

الخطة التنفيذية والشراكات املقترحة

القطاع الخاص

الحملة اإلعالمية
يقظة  /توعية /إدراك
بإشراف م .ياسر جوهرجي
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البرنامج الوطني

 الصندوق الوقفي البرنامج التفاعليالتمكيني والتحفيزي لبناء
قدرات الوالدين

جمعية مودة

 منتدى األسرة -األبحاث

مجموعة األغر

 املحتوى القيميللموقع اإللكتروني
والتطبيقات الذكية
 اإلعالم االجتماعي -بنك املعلومات

مؤسسة العنود الخيرية -مؤسسة امللك خالد الخيرية

تأهيل القطاع الداعم لألسرة

-

محتوى التدريب

-

التدريب

-

تيسيير
تأهيل

-

تيسيير
تأهيل

مؤشرات قياس النجاح
تنفيذي

استراتيجي
نسبة وعي الوالدين
السعوديين
مقدار االثر العائد على الجهات
التنموية

معدل االتساع في القاعدة املعرفية
املعلوماتية و التعليمية
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