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مجلة الدراسات االجتماعية السعودية
جملة ) علمية –  دورية - حمكمة( تصدر عن اجلمعية العلمية السعودية للدراسات االجتماعية، جبامعة امللك سعود، 
تنشر املواد العلمية اليت مل يسبق نشرها، بالعربية أو باإلجنليزية، وتشمل البحوث العلمية يف جماالت الدراسات االجتماعية، 

والرتبوية، وعلم النفس، والرتبية اخلاصة.

تسعى اجمللة أن تكون رائدة ومميزة يف جمال النشر العلمي، وتصنَّف ضمن أشهر أوعية النشر العربية والعاملية، وتكون  
إحدى اجملالت املتميزة وفق معايري قواعد البيانات الدولية.

الرؤية

 اإلسهام العلمي من خالل دعم النشر العلمي للبحوث احملكمة يف العلوم االجتماعية والرتبوية وعلم النفس والرتبية 
اخلاصة وفق معايري مهنية عاملية متميزة.

الرسالة

 1- تعزيز التنوع املعريف بني الباحثني يف جمال العلوم االجتماعية والرتبوية والنفسية على املستويني اإلقليمي والدويل. 
 2- تطوير املعرفة االجتماعية والنفسية واإلسهام يف نشر املعرفة وتبادهلا مبا خيدم اجملتمع وحيقق تقدمه. 

 3- تلبية حاجة الباحثني؛ لنشر أحباثهم وفق معايري التحكيم العلمي. 

األهداف

هــ
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قواعد النشر
المواد المنشورة

والرتبية  والرتبية،  الدراسات االجتماعية  باإلجنليزية، يف حقل  أو  بالعربية  اليت مل يسبق نشرها،  البحوث  اجمللة  تنشر 
اخلاصة، وعلم النفس.

تعليمات للباحثين:
- ال يتجاوز عدد كلمات البحث )10 آالف كلمة( متضمنة امللخصني العريب واإلجنليزي، واملراجع. ال مسافة بني عالمات 
الرتقيم والكلمات اليت تسبقها، فاملسافة دائماً بني عالمات الرتقيم والكلمات اليت تليها، إال عالمات الرتقيم املزدوجة 
حلصر ما بينها مثل: القوسني ) ( والشولتني » » والشرطتني - -، فإهنا تُفصل مبسافة عما قبل احلصر هبما وعما بعده، 

ولكنهما بال مسافة عما حيصرانه بينهما.
- يرفق مع كل مادة مقدمة للنشر ملخصان أحدمها بالعربية واآلخر باإلجنليزية، على أال جتاوز كلمات كل منهما )200 

كلمة(.
- تكتب بيانات الباحث )االسم، الرتبة العلمية، التخصص، املؤسسة التعليمية: )القسم، الكلية، اجلامعة، وعنوان املراسلة( 

باللغتني العربية واإلجنليزية، يف صفحة مستقلة يف أول البحث مث تتبع بصفحات البحث مفتتحة بعنوان البحث.
- ال يرد اسم الباحث، أو الباحثني، يف منت البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن 

هويته، أو هوياهتم، وتستخدم بداًل من ذلك كلمة »الباحث« أو »الباحثني«
- يُتبع كل مستخلص بكلمات مفتاحية Keywords تعبرِّ عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة اليت تناوهلا، وذلك بعد 

بيانات الباحث وقبل امللخص يف نسختيه العربية واإلجنليزية، وال يتجاوز عددها )6( كلمات.
The World List of Scientific Periodicals ُتسَتخَدم اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد يف -

وتستخدم االختصارات املقننة دولياً، مثل: سم، مم، م، كم، سم2، مل، جمم، كجم، ق، % ...اخل.
- يتم اإلشارة إىل املراجع بنظام االسم والتاريخ )name, date( داخل املنت وال يقبل نظام ترقيم املراجع داخل املنت. وترتب 
املراجع يف هناية البحث هجائياً بقائمة مستقلة واملراجع األجنبية بقائمة مستقلة أخرى أسفل منها وال ترقم املراجع يف 

قائمة املراجع هنائياً. ويكون ترتيب البيانات الببليوجرافية على النحو التايل:
أ - يشار إىل الكتب يف املنت داخل قوسني باسم املؤلف والتاريخ ورقم الصفحة. أما يف قائمة املراجع، فيكتب االسم األخري 
للمؤلف )اسم العائلة( مث االسم األول مث األمساء األخرى أو اختصاراهتا باخلط األسود. فعنوان الكتاب ببنط مائل مث 

بيان الطبعة. فمدينة النشر: مث الناشر، مث سنة النشر.
مثال: املصري، وحيد عطية. مقدمة يف هندسة العمليات احليوية. الرياض: جامعة امللك سعود، 1425هـ.

ب - يشــــــــــار إىل الدوريات يف املنت بنظام االســــــــــم والتاريخ بني قوسني على مستوى السطر. أما يف قائمة املراجع فيبدأ بذكر 
االســــــــــم األخري للمؤلف )اســــــــــم العائلة( مث االسم األول مث األمساء األخرى أو اختصاراهتا باخلط األسود. فعنوان البحث 

و



جملة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )5(، ص ص 1-132 سبتمرب 2020 / حمرم 1442هـ

كاماًل بني شــــــــــولتني “ “. فاســــــــــم الدورية خمتصراً ببنط مائل، فرقم اجمللد، مث رقم العدد بني قوســــــــــني، مث سنة النشر بني 
قوسني.

مثال:فقيهــــــــــا، أنيــــــــــس بن محزة. “منذجة تقطري خليط ذي نســــــــــبة تطايــــــــــر عالية”. جملة جامعة امللك ســــــــــعود )العلوم 
اهلندسية(، جملد15، العدد )1(، )2003م(، 27-13.

ت - إذا كان املرجع )رســــــــــالة علمية مل تطبع(: فرتتب يف قائمة املراجع بذكر االســــــــــم األخري للباحث )اسم العائلة(، فاالسم 
األول واألمساء األخرى: فعنوان الرســــــــــالة، فدرجة الرسالة )رســــــــــالة ماجستري/دكتوراه(، فمكاهنا: البلد، القسم، الكلية، 
اجلامعة، فالســــــــــنة(. مثال: الكناين، ظافر مشــــــــــبب: الذات يف النقد العريب القدمي، رسالة دكتوراة، السعودية، قسم اللغة 

العربية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، 1430هـ.
ث - تستخدم احلواشي لتزويد القارئ مبعلومات توضيحية، ويشار إليها يف املنت بأرقام مرتفعة عن السطر. وترقم التعليقات 
متسلســــــــــلة داخل املنت. وعند احلاجة، ميكن اإلشارة إىل مرجع داخل احلاشية عن طريق استخدام كتابة االسم والتاريخ 
بني قوســــــــــني وبنفس طريقة اســــــــــتخدامها يف املنت، وتوضع احلواشي أسفل الصفحة اليت ختصها واليت ذكرت هبا وتفصل 

خبط عن )املنت(.
- يتأكد الباحث من سالمة لغة حبثه، وخلوه من األخطاء املطبعية واللغوية قبل إرساله.

- املواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي جامعة امللك سعود.
- يرسل للباحث نسخة إلكرتونية وورقية واحدة فقط من عدد اجمللة تتضمن حبثه املنشور.

إجراءات النشر:
- يرسل الباحث حبثه عب موقع اجمللة، واتباع اإلجراءات املطلوبة.

- يُعد إرسال الباحث حبثه عب موقع اجمللة اإللكرتوين تعهداً من الباحث/الباحثني بأن البحث مل يسبق نشره، وأنه غري مقدم 
للنشر، ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى حىت تنتهي إجراءات حتكيمه فـي اجمللة.
- هليئة حترير اجمللة حق الفحص األويل للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.

- ختضع مجيع البحوث، بعد إجازهتا من هيئة التحرير، للتحكيم العلمي على حنو سري.
- يرسل البحث إىل اثنني من احملكمني املختصني يف موضوعه فإن اختلف رأيهما، أرسل إىل ثالث ويكون رأيه حامساً.

- البحوث اليت يقرتح احملكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحاهبا إلجراء التعديالت.
- عند قبول البحث للنشر، ال جيوز نشره يف أي منفذ نشر آخر ورقي أو إليكرتوين، دون إذن كتايب من رئيس هيئة التحرير.

- يبلغ أصحاب البحوث املرفوض نشرها دون إبداء األسباب

ز
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كلمة رئيس التحرير 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:

     فيسر هيئه حترير جملة الدراسات االجتماعية السعودية أن تقدم لكم العدد اخلامس من سلسلة اعدادها، وحرصنا 
فيه على االلتزام بتجويد احملتوى العلمي والتحريري للموضوعات املطروحة؛ التزاًما بنهج اتبعناه، وجمموعة من اإلجراءات 

حرصنا فيها على التدقيق والتحكيم العلمي اجلاد ؛ لسالمة كل البحوث املقدمة إليكم 
   ونأمل أن تليب هذه اجمللة طموحات الباحثني واملهتمني ونسعى بعون اهلل للنهوض هبا حنو األفضل إقليمًيا وعاملًيا.

   ويتضمن هذا العدد أربعة حبوث متنوعة ، جاء البحث األول بعنوان :  اجتاهات أعضاء هيئة التدريس باجلامعات 
اجملتمع  يف  للمرأة  املدة  قصرية  للحرية  السالبة  والعقوبات  االحتجاز  عن  اإللكرتونية كبديل  املراقبة  نظام  حول  السعودية 
السعودي ، والبحث الثاين بعنوان: إسهامات العمل التطوعي وقت الكوارث واألزمات: جائحة كورونا أمنوذجاً ، والبحث 
الثالث بعنوان: واقع تطبيق إدارة املوهبة واإلبداع يف جامعة امللك خالد، من وجهة نظر منسوباهتا اإلداريات ، والبحث الرابع 

بعنوان: جامعة اجملمعة والتنمية املستدامة »الواقع والرؤية« دراسة تطبيقية على عينة من منسويب اجلامعة .
   وأختتم هذه االفتتاحية بتوجيه الشكر إىل الزمالء أعضاء هيئه التحرير على جهودهم املوفقة، وزمالئنا من احملكمني 
الذين أثرت مالحظاهتم العلمية الدقيقة البحوث العلمية املقدمة، وإين ألرجو أن تكون اجلهود املبذولة واألعداد القادمة يف 
مستوى تطلع القراء حىت حتقق هذه اجمللة األهداف املرجوة وتواكب املستوى واألهداف النبيلة اللي تسعى إليها اجلامعة. 

كما نقدم الشكر للباحثني الذين اختاروا اجمللة وعاًء لنشر حبوثهم ولكافة قرائها الذين يتابعوهنا. 
وفقنا اهلل مجيعا ملا فيه خدمة العلم واالنتفاع به.

 
                                                         

رئي�س التحرير         

اأد. حممد بن عبداهلل ال�سايع         

ح
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المحتويات
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للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي.  

41-1 .......................................................................   د. نورة بنت ناصر القحطاني

• إسهامات العمل التطوعي وقت الكوارث واألزمات: جائحة كورونا أمنوذجًا
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• واقع تطبيق إدارة املوهبة واإلبداع يف جامعة امللك خالد، من وجهة نظر منسوباهتا اإلداريات
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ط
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اأبحاث العدد

ي



اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية حول نظام المراقبة اإللكترونية كبديل عن 
االحتجاز والعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة للمرأة في المجتمع السعودي

د. نورة بنت ناصر القحطاني

مستخلص الدراسة:

هدفت هذه الدراس����������ة إىل التعرف على اجتاهات أعضاء هيئة التدريس باجلامعات الس����������عودية حول تطبيق نظام املراقبة 
اإللكرتوني����������ة كبدي����������ل عن االحتجاز والعقوبات الس����������البة للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي. ولتحقيق أهداف 
الدراس����������ة مت استخدام التصميم املختلط ملنهج البحث )Mixed-Method Design(، حيث ُوِظف املنهج الوصفي من 
مداخله: املسحي، والتحليلي، واالستنتاجي. كما استخدمت االستبانة أداة جلمع البيانات من جمتمع الدراسة الذي متثل يف 
مجيع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الس����������عودية مبدينة الرياض. أما عينة الدراس����������ة فقد بلغ قوامها )712( عضو وعضوة 

هيئة تدريس، ومت اختيارها باستخدام طريقة العينة الطبقية. 

وقد أس����������فرت هذه الدراس����������ة عن جمموعة من النتائج من أبرزها: إن املربرات اليت تدفع باجتاه تطبيق املراقبة اإللكرتونية 
كبديل عن االحتجاز أو الس����������جن قصري املدة للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي، يأيت يف مقدمتها: املعاناة النفسية للمرأة احملتجزة 
أو الس����������جينة وأفراد أسرهتا، وعدم قدرهتم على التكيف مع اجملتمع نتيجة الوصم االجتماعي. وأن التأثريات اإلجيابية املتوقعة 
لتطبي����������ق هذا النظام يأيت يف مقدمتها: إنه جينب احملتجزات أو احملكومات العزلة االجتماعية، وحيد بدرجة كبرية من وصمهن 
اجتماعي����������اً. كما كش����������فت النتائ����������ج أن املعيقات اليت قد تقف يف س����������بيل تطبيق نظام املراقبة اإللكرتوني����������ة يأيت يف مقدمتها: 
صعوبة تقبل اجملتمع للوضع حتت املراقبة اإللكرتونية كبديل عن الس����������جن، وإن البعض قد يعده انتهاكاً حلرمة البيوت واحلرية 
الش����������خصية. وتأسيساً على ما أسفرت عنه الدراس����������ة من نتائج، توصي الباحثة بالعمل على نشر الوعي بني أوساط القضاة 
واحملقق����������ني وأصحاب التخصص����������ات ذات العالقة بأمهية وفاعلية تطبيق نظام املراقب����������ة اإللكرتونية، والعمل على التغلب على 

املعيقات اليت قد تواجه تطبيقه.

الكلمات املفتاحية: املراقبة اإللكرتونية، بدائل االحتجاز، بدائل العقوبات السالبة للحرية.
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Attitudes of Faculty Members in Saudi Universities towards the 
E-Surveillance System as an Alternative for the Detention and 
Short-Term, and Freedom-Denying Penalties for Women in 

the Saudi Society

Dr. Noura bint Nasser Al-Qahtani
Associate professor

Abstract
This study aimed to identify the trends of faculty members in Saudi universities re-

garding the application of the electronic monitoring system as an alternative to detention 
and short-term penalties for women in Saudi society. In order to achieve the objectives of 
the study, the mixed-method design was used, as the descriptive approach was employed 
from its approaches: survey, analytical, and deductive. The questionnaire was also used as 
a tool to collect data from the study population, which is represented by all faculty mem-
bers in Saudi universities in Riyadh. As for the sample of the study, it consisted of )217( 
members and faculty members, and it was selected using the stratified sample method.

This study resulted in a set of results, the most prominent of which are: The justifica-
tions pushing for the application of electronic monitoring as an alternative to detention 
or short-term imprisonment for women in Saudi society, foremost among which are: the 
psychological suffering of the detained or imprisoned woman and her family members, 
and their inability to adapt to society The result of social stigma. And that the expected 
positive effects of implementing this system are first and foremost: it avoids social isolation 
of female detainees or those in government, and greatly reduces their social stigmatization. 
The results also revealed that the obstacles that may stand in the way of implementing the 
electronic monitoring system come in the forefront: the difficulty of society accepting 
the situation under electronic surveillance as an alternative to imprisonment, and that 
some may consider it a violation of the sanctity of homes and personal freedom. Based on 
the results of the study, the researcher recommends working to spread awareness among 
judges, investigators and those with relevant disciplines of the importance and effective-
ness of applying the electronic monitoring system, and working to overcome obstacles 
that may face its application.

key words: Electronic-Montoring, Alternatives to detention, Alternatives to penal-
ties depriving freedom of short duration
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د. نورة بنت ناصر القحطاين: اجتاهات أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية حول نظام املراقبة اإللكرتونية كبديل عن االحتجاز 
والعقوبات السالبة للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي

مقدمة  
عرفت اجملتمعات البشرية االحتجاز والعقوبات السالبة 
االحتجاز كوسيلة  استخدمت  فقد  القدم؛  منذ  للحرية 
التحقيق معهم  االنتهاء من  املتهمني حلني  للتحفظ على 
والتثبت من إدانتهم أو براءهتم، كما استخدمت العقوبات 
من  اقرتفوه  ما  عن  للمجرمني  كجزاء  للحرية،  السالبة 

جرائم. ويف قوله تعاىل:ژ ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ  
 ،)25 اآلية:  يوسف،  )سورة  ژ    ڳ   ڳ   ڱ  ڱ   ڳ      ڳ   گ        
اإلنسانية  اجملتمعات واحلضارات  معرفة  دليل واضح على 
القدمية للسجن كعقوبة سالبة للحرية اهلدف منها معاقبة 

من تثبت إدانتهم بارتكاب اجلرائم واجلنح. 
ومع اإلس����������راف يف اس����������تخدام االحتج����������از والعقوبات 
الس����������البة للحرية قصرية املدة؛ ازدمح����������ت أماكن االحتجاز 
والس����������جون، وكش����������فت العديد من الدراس����������ات ما يرتتب 
عليهما من آثار وتداعيات س����������لبية س����������واء على ش����������خص 
احملتجز أو املس����������جون، أم على أس����������رته وجمتمعه. ويف هذا 
اإلطار كش����������فت دراس����������ة اليوس����������ف )2003م(، ودراسة 
الكساس����������بة )2012م( عن فش����������ل السجن قصري املدة يف 
حتقي����������ق الردع واإلصالح للمجرم����������ني، وما يرتتب عليه من 
آثار وتداعيات صحية واجتماعية س����������لبية. كما كش����������فت 
دراس����������ة الكيالين )2013م(، ودراس����������ة املنظم����������ة الدولية 
لإلصالح اجلنائي )2014م(، ودراسة العنزي )2016م( 
ما ميثله االحتجاز من إش����������كالية قانونية نتيجة سلبه حلرية 
املتهمني الذين يف����������رتض متتعهم بقرينة الرباءة إىل أن تثبت 
 )Noblet, 2008( إدانتهم. كما بينت دراس����������ة نوبليت
أن اآلثار والتداعيات السلبية لالحتجاز والعقوبات السلبية 
للحرية قصرية املدة تكون أكثر ش����������دة وتأثرياً يف حالة املرأة 

احملتجزة أو السجينة.     
ونتيج����������ة لإلش����������كاليات القانونية واآلث����������ار والتداعيات 
الس����������لبية اليت ترتتب على االحتجاز والعقوبات الس����������البة 

للحرية قصرية املدة، فإن السياس����������ة اجلنائية احلديثة تشهد 
نقاش����������اً واس����������عاً حول قيمتني متقابلتني، يتمثالن يف سعي 
اجملتم����������ع حنو الوقاية من اجلرمية م����������ن وجهة، واحلفاظ على 
احلريات واحلقوق الش����������خصية من جهة أخرى. وأمام هذا 
النقاش وجبانب االنتق����������ادات الكبرية اليت توجه لالحتجاز 
والعقوب����������ات الس����������البة للحرية قصرية امل����������دة؛ هناك جهوداً 
مس����������تمرة للبحث تدابري غري احتجازية، وبدائل للعقوبات 
الس����������البة للحرية قصرية املدة تتالءم مع طبيعة اجلرم واجملرم، 
وحتقق األه����������داف االجتماعية للعقوب����������ة )إمام، 2016م، 
ص:45(. كما تش����������جيع العديد م����������ن املنظمات الدولية، 
خمتلف ال����������دول على إجياد بدائل لالحتج����������از، والعقوبات 
الس����������البة للحرية قص����������رية املدة عموماً وللم����������رأة خصوصاً. 
ويف هذا الس����������ياق تؤكد العديد من الدراسات االجتماعية 
والقانونية أمهية التوجه بقوة حنو التدابري والعقوبات البديلة 
الحتجاز والس����������جن قصري امل����������دة للمرأة، وذل����������ك مراعاة 
لطبيعته����������ا وظروفها األس����������رية وأوضاعها االجتماعية. كما 
بينت جمموعة من الدراس����������ات إن نظام الوضع حتت املراقبة 
اإللكرتونية يُعد أحد أنسب التدابري أو البدائل لالحتجاز 
أو العقوبات الس����������البة قصرية املدة وللنساء، حيث يتالىف 
العديد من اآلثار والتداعيات الس����������لبية اليت قد تعاين منها 

املرأة نتيجة احتجازها أو سالب حريتها.
مشكلة الدراسة:

كش����������فت الدراسات اليت أجريت على نزالء االحتجاز 
والس����������جون عن العدي����������د من اآلث����������ار والتداعيات الصحية 
والنفسية واالجتماعية واالقتصادية السلبية، اليت قد تكون 
أكرب يف ش����������دهتا وتأثريها يف حالة املرأة، نظراً للطبيعة املرأة 
البيولوجية والسيكولوجية، وظروفها األسرية. كما أظهرت 
الدراسات أن معاناة املرأة تزداد بعد خروجها من حمبسها، 
خصوص����������اً يف اجملتمع����������ات احملافظة، نتيجة م����������ا يلحق هبا 
وبأسرهتا من وصم اجتماعي، حيث كشفت دراسة حممد 
)2008م(، ودراس����������ة العنزي )2016م( عن معاناة املرأة 
احملتج����������زة أو املعاقبة بعقوبات س����������البة للحرية يف اجملتمعات 
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العربي����������ة أثناء، وبع����������د احتجازها أو س����������جنها؛ فهي أثناء 
احتجازها أو س����������جنها تعاين نفس اآلثار والتداعيات اليت 
تعاين منها احملتجزات والس����������جينات يف خمتلف اجملتمعات، 
وبعد خروجها تعاين أكثر من غريها من الوصم االجتماعي 

والتفكك األسري.

ونتيج����������ة تعايل األصوات املنادي����������ة بالبحث عن بدائل 
لالحتجاز والعقوبات السالبة للحرية قصرية املدة، عمدت 
العديد م����������ن الدول إىل إح����������داث تغيريات يف سياس����������اهتا 
العقابية ونظمها القضائية مبا يس����������مح هلا باالجتاه حنو هذه 
البدائل وتطبيقها، واالس����������تفادة يف ذلك من التقدم التقين 
والتكنولوج����������ي. وتُعد كانت الوالي����������ات املتحدة أول دولة 
تطبيق نظاماً إلكرتونياً للمراقبة عام )1981م( كبديل عن 
التوقيف واحلبس االحتياطي، ويف عام )2000م( أدرجت 
فرنسا نظام املراقبة اإللكرتونية يف قانون اإلجراءاهتا اجلزائية، 
مث توايل تطبيقه يف العديد من الدول. وقد أظهرت العديد 
من الدراسات من بينها دراسة الوليد )2013م(، ودراسة 
قشطة وإمام )2017م( أن نظام املراقبة اإللكرتونية يتالىف 
العديد من اآلثار والتداعيات الس����������لبية اليت قد ترتتب على 
االحتجاز والعقوبات الس����������البة للحري����������ة قصرية املدة، من 
أبرزها إن����������ه جينب احملتجز أو املس����������جون األضرار الصحية 
والنفس����������ية واالجتماعية اليت قد تلحق هبم جراء االحتجاز 
أو الس����������جن، كما إنه يوجد نوع م����������ن التجانس بني محاية 
اجملتمع م����������ن جهة )من خالل معاقبة اجلاين(، وإعادة ربط 
اجلاين مع حميطه األس����������ري واالجتماعي، إضافة إىل تقليله 
بشدة حاالت العود للجرمية من جهة أخرى، حيث تشري 
إحصاءات التجربة الفرنسية إنه منذ عام )2000م( وحىت 
عام )2009م( طُبق املراقب����������ة اإللكرتونية على )3354( 
حمكوماً مل حياول اهلرب منهم س����������وى )20( حمكوماً فقط. 
كما تش����������ري إحصاءات التجربة األمريكية إىل أن حاالت 
العود إىل اجلرمية قلت نس����������بة ترتاوح ما بني )%98-70( 
بني ال����������ذي خضعوا لنظ����������ام املراقبة اإللكرتوني����������ة )أوتاين، 

2009م، ص:151(.

وترى الباحثة إن نظام املراقبة اإللكرتونية ميكن أن يكون 
من أكثر البدائل عن االحتجاز والعقوبات السالبة للحرية 
قصرية املدة مناسبة للمرأة يف اجملتمع السعودي، وإن أمهية 
تطبيقه تتعاظم يف ظل تفش����������ي ف����������ريوس »كوفيد-19«، 
ال����������ذي قد يؤدي ازدحام الس����������جون وأماكن االحتجاز إىل 
تفش����������يه بني نزالئهما. ونظراً لكون نظام املراقبة اإللكرتونية 
كبديل لالحتجاز والعقوبات الس����������البة للحرية قصرية املدة 
يُعد من املواضيع احلديثة يف جمال السياس����������ة العقابية، فإن 
تطبيق����������ه حيتاج يف البداية إىل حتدي����������د دقيق ملربرات اللجوء 
إليه، والتأث����������ريات اإلجيابية املتوقعة منه، وما قد يواجهه من 
معيقات، ومن مث فإن مش����������كلة الدراس����������ة احلالية متكن يف 
اإلجابة عن تساؤل رئيس هو: ما اتجاهات أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعات الس�������عودية حول نظام المراقبة 
اإللكتروني�������ة كبديل عن االحتجاز والعقوبات الس�������البة 

للحرية قصيرة المدة للمرأة في المجتمع السعودي؟

أهداف الدراسة:
الوقوف عل����������ى املربرات اليت تدفع باجتاه تطبيق املراقبة   .1
االلكرتونية كبديل عن االحتجاز أو العقوبات السالبة 

للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي.
التعرف على التأثريات اإلجيابية املتوقعة لتطبيق املراقبة   .2
االلكرتونية كبديل عن االحتجاز أو العقوبات السالبة 

للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي.
حتديد املعيقات اليت قد تواجه تطبيق املراقبة االلكرتونية   .3
كبديل عن االحتجاز أو العقوبات الس����������البة للحرية 

قصرية للمرأة يف اجملتمع السعودي.
التع����������رف على الفروق ذات الدالل����������ة اإلحصائية )إن   .4
وجدت( يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول حماور 
الدراسة واليت قد تعزى ملتغرياهتم الدميغرافية املتمثلة يف: 

الدرجة العلمية، التخصص، نوع اجلامعة.
تساؤالت الدراسة:

ما املربرات )القانوني����������ة، االجتماعية، والصحية( اليت   .1
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والعقوبات السالبة للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي

تدف����������ع باجتاه تطبي����������ق املراقبة االلكرتوني����������ة كبديل عن 
االحتجاز أو العقوبات الس����������البة للحرية قصرية للمرأة 
يف اجملتمع السعودي من وجهة أعضاء هيئة التدريس 

باجلامعات السعودية؟
ما التأث����������ريات )االجتماعية، القانوني����������ة واالقتصادية،   .2
الصحية والنفس����������ية( اإلجيابية املتوقع����������ة لتطبيق املراقبة 
االلكرتونية كبديل عن االحتجاز أو العقوبات السالبة 
للحري����������ة قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي من 

وجهة أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية؟
ما املعيقات اليت ق����������د تواجه تطبيق املراقبة االلكرتونية   .3
كبديل عن االحتجاز أو العقوبات الس����������البة للحرية 
قص����������رية املدة للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي من وجهة 

أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية؟
هل توجد فروق ذات الداللة اإلحصائية يف استجابات   .4
أفراد عينة الدراس����������ة ح����������ول حماورها تع����������زى ملتغرياهتم 
الدميغرافية املتمثل����������ة يف: الدرجة العلمية، التخصص، 

نوع؟ةعماجلا 
أهمية الدراسة:

األمهي����������ة العلمية: تتمثل أب����������رز جوانب األمهية العلمية   .1
للدراسة احلالية يف اآليت:

تأيت الدراس����������ة احلالية استجابة لالجتاهات احلديثة يف   أ. 
فلس����������فة العقاب وعلم االجتم����������اع اجلنائي اليت تدعو 
إىل البحث عن بدائل لالحتجاز والعقوبات الس����������البة 
للحرية قصرية املدة، تتالىف عيوهبما، خصوصاً املرتبطة 

باحتجاز أو سجن املرأة.
تلق����������ي الدراس����������ة احلالية الض����������وء على نظ����������ام املراقبة   ب. 
اإللكرتوني����������ة كأحد التدابري غ����������ري االحتجازية، وبديل 
عن العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة بشكل عام 
وللمرأة بش����������كل خاص، وم����������ن مث فإهنا حتفز الباحثني 
والدارس����������ني على إجراء مزيد من الدراسات واألحباث 

يف هذا جمال.
األمهي����������ة العملية: تتمثل أب����������رز جوانب األمهية العلمية   .2

للدراسة احلالية يف اآليت:
لفت نظ����������ر القائمني عل����������ى وضع وتنفيذ السياس����������ة   أ. 
العقابية يف اململكة العربية الس����������عودية إىل نظام املراقبة 
اإللكرتونية كبديل عن االحتجاز والعقوبات الس����������البة 
حلرية للمرأة، يتالىف اآلثار والتداعيات اليت قد ترتتب 
عليهما، جبانب قدرته عل����������ى حتقيق الردع واإلصالح 

للجناة.
تتزايد أمهية الدراسة احلالية يف ظل ما يشهده العلم حالياً   ب. 
من تفشي فريوس »كوفيد-19« يف خمتلف الدول، 
وما قد ميثله ازدحام أماكن االحتجاز والس����������جون من 
خطورة على صحة احملتجزين واملسجونتني، والقائمني 
على هذه األماكن، حيث يزيد االزدحام من احتمالية 

تفشي العدوى بالفريوس.
حدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة احلالية يف اآليت:
احلدود املوضوعية: تتمثل احلدود املوضوعية للدراسة   .1
احلالي����������ة يف التع����������رف على اجتاه����������ات األكادمييني يف 
التخصص����������ات ذات الصلة حول مربرات نظام املراقبة 
اإللكرتونية كبديل عن االحتجاز والعقوبات الس����������لبية 
للحري����������ة قصرية امل����������دة للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي، 
والتأثريات اإلجيابية املتوقعة من وراء تطبيقه، واملعيقات 

اليت قد تواجه هذا التطبيق.
احلدود البش����������رية: اقتصرت احلدود البش����������رية للدراسة   .2
احلالي����������ة على أعض����������اء هيئ����������ة التدري����������س باجلامعات 
السعودية احلكومية واألهلية، املتخصصني يف اجملاالت 
ذات العالقة مبوضوع الدراس����������ة، واملتمثلة يف: الشريعة 
والقانون، علم االجتم����������اع، اخلدمة االجتماعية، علم 

النفس.
احلدود املكانية: متثلت احلدود املكانية للدراسة احلالية   .3
يف اجلامع����������ات الس����������عودية احلكومي����������ة واألهلية مبدينة 

الرياض.
احلدود الزمنية: اقتصرت احلدود الزمنية للدراسة احلالية   .4
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على العام اجلامعي 1441ه/2020م

مصطلحات الدراسة:
اجتاه����������ات أعض����������اء هيئ����������ة التدريس: يُع����������رف االجتاه   .1
من الناحي����������ة االصطالحية عموماً بأن����������ه: »حالة من 
االستعداد العقلي العصيب اليت نُظم عن طريق التجارب 
الشخصية السابقة، ويعمل على توجيه استجابة الفرد 
لكل األش����������ياء واملواقف اليت تتعلق هبذا االس����������تعداد« 
)ق����������دواح، 2008م، ص: 24(. كم����������ا يُعرف عضو 
هيئة التدريس بأنه: »كل من يعمل يف جمال التدريس 
اجلامعي من محل����������ة درجة الدكتوراه وبرتبة أس����������تاذ أو 
أستاذ مشارك أو أس����������تاذ مساعد، وكذلك احملاضرين 
واملدرس����������ني من حلة درجة املاجس����������تري« )الطويس����������ي 

ومسارة، 2014م، ص: 137(. 
وتأسيس����������اً عل����������ى التعريف����������ات الس����������ابقة وانطالقاً من   
موضوع وأهداف الدراس����������ة احلالي����������ة، تعريف الباحثة 
اجتاهات أعضاء هيئة التدريس باجلامعات الس����������عودية 
إجرائياً بأهنا: “االستعدادات العقلية والنفسية الناجتة 
عن اخللفية املعرفية والعملي����������ات اإلدراكية والوجدانية 
لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الس����������عودية 
احلكومي����������ة واألهلي����������ة مبدينة الري����������اض، الذين حيملون 
درجة الدكتوراه وبرتبة أس����������تاذ أو أس����������تاذ مش����������ارك أو 
أس����������تاذ مس����������اعد، وكذلك املعيدي����������ن واحملاضرين من 
محلي درجة املاجس����������تري، واليت حتديد الشكل النهائي 
لدرجات استجابتهم الصادرة بالقبول أو بالرفض حنو 

االشخاص واملوضوعات واألشياء واملسميات”.
بدائل االحتجاز: يُعرف االحتجاز بأنه: “تدبري تلجأ   .2
إليه أجه����������زة التحقيق وإنفاذ القانون يف مرحلة ما قبل 
احملاكمة أو ما قبل اإلدانة، حيث ترى أن تقييد حرية 
املتهمني يصب يف مصلح����������ة التحقيق ومن مث حتقيق 
العدالة« )القحطاين، 2015م(. أما بدائل االحتجاز 
فُتطلق عليها األمم املتح����������دة مصطلح »التدابري غري 

االحتجازية« وتعرفها بأهنا: »أي قرار تتخذه س����������لطة 
خمتصة بإخضاع شخص معني مشتبه فيه أو متهم أو 
حمكوم عليه يف جرمية لبعض الشروط وااللتزامات اليت 
ال تشمل السجن، وميكن أن يتخذ مثل هذا القرار يف 
أي مرحل����������ة من مراحل إقامة العدالة اجلنائية« )قواعد 

طوكيو،1987م، ص: 2(.
وتأسيس����������اً عل����������ى التعريف����������ات الس����������ابقة وانطالقاً من   
موضوع وأهداف الدراس����������ة احلالي����������ة، تعريف الباحثة 
بدائل االحتجاز إجرائياً بأهنا: التدابري أو البدائل غري 
االحتجازية اليت تتخذها اجلهات املخول هلا نظامياً يف 
اململكة العربية الس����������عودية حبفظ األمن وإقامة العدل، 
جتاه املتهمات بارتكاب أو املشاركة يف أعمال إجرامية 
يف مرحلة م����������ا قبل التحقيق ومرحل����������ة التحقيق وأثناء 
احملاكم����������ة، إذا تبني هلا أنه ال خيش����������ى م����������ن تركهن يف 
الوسط احلر بعد اختاذ اإلجراءات والضمانات الالزمة.

بدائل العقوبات الس����������البة للحرية قصرية املدة: تُعرف   .3
العقوب����������ة الس����������البة للحري����������ة بأهنا: »حج����������ز احملكوم 
عليه يف م����������كان حمدد مع حرمانه م����������ن تنظيم حياته 
كما يش����������اء وعزله عن بيئته االجتماعي����������ة الطبيعية« 
)بوس����������ري،2013م، ص: 13(. أما العقوبة السالبة 
للحرية قصرية املدة، فتتمثل غالباً يف السجن املؤقت، 
ال����������ذي يُع����������رف بأنه: »عقوبة س����������البة للحري����������ة مقررة 
للجناي����������ات، ويُعطَ����������ى للقاضي صالحية اس����������تعمال 
س����������لطته التقديري����������ة عند حتدي����������د مدته املق����������ررة لكل 
شخص، وتنفذ هذه العقوبة حسبما تنص عليه قوانني 
الس����������جون يف كل بلد« )القحط����������اين، 2015م(. أما 
بدائ����������ل العقوبات فُتعرف بأهنا: »اإلجراءات اجملتمعية 
اليت يتخذها اجملتمع ملعاقبة املخالفني لنواميس وقوانني 
اجملتمع، واليت هت����������دف إىل إصالحهم وتطبيق العقوبة 
عليهم بس����������بب خمالفتهم للقوانني، وذلك دون تنفيذ 
هذه العقوبة داخل أماكن حمددة خصيصاً لذلك، أو 
عزهلم عن اجملتمع، ملا يرتتب على ذلك من س����������لبيات 
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كثرية« )اليوسف،2003م، ص: 18(.
وتأسيساً على التعريفات السابقة وانطالقاً من موضوع 
وأهداف الدراس����������ة احلالية، تعريف الباحثة بدائل العقوبات 
الس����������البة للحرية قصرية املدة إجرائياً بأهنا: جمموعة التدابري 
واإلج����������راءات القضائية واجملتمعية اليت ميكن اس����������تخدامها 
كبدي����������ل للعقوبات الس����������البة للحرية قص����������رية املدة اليت قد 
تتع����������رض هلا املرأة املرتكبة للجرمي����������ة، واليت حتقق يف الوقت 
نفس����������ه أهداف هذه العقوبات من ردع وإصالح، وتراعي 

وضع وظروف املرأة يف اجملتمع السعودي.
نظام املراقبة اإللكرتونية: يُعرف نظام املراقبة اإللكرتونية   .4
كتدبري بدي����������ل عن احتجاز للمتهم����������ني بأنه: “إلزام 
احملبوس احتياطياً باإلقامة يف منزله أو حمل إقامته خالل 
ساعات حمددة حبيث تتم متابعته إلكرتونيًا” )سامل، 
د.ت، ص: 9(. كم����������ا يُع����������رف كبديل عن العقوبات 
السالبة للحرية قصرية املدة بأنه: “طريقة حديثة لتنفيذ 
العقوبة الس����������البة للحرية قصرية املدة خارج الس����������جن، 
وذل����������ك بإلزام احملكوم عليه باملكوث يف مقر إقامته أو 
يف أي مقر آخر حمدد خالل س����������اعات معينة حيددها 
القاضي، وللمحكوم علي����������ه )املراقب إلكرتونياً( احلق 
يف االلتحاق بعمله أو االستمرار يف دراسته، وكذلك 
الوفاء مبتطلباته األسرية كافة؛ ويتم تطبيق هذا النظام 
من خالل استخدام التكنولوجيا احلديثة، حيث تُعهد 
هذه املهمة يف مراقبة احملكوم عليه إىل جهاز )س����������وار 
إلكرتوين( يوضع على يد احملكوم عليه مُيكن مؤسسة 
اإلصالح والتأهيل )املؤسسة العقابية( من التأكد من 
تنفيذ العقوبة” )عبد الكرمي وبش����������ري، 2019م، ص: 

.)4
وتأسيس����������اً عل����������ى التعريف����������ات الس����������ابقة وانطالقاً من 
موضوع وأهداف الدراس����������ة احلالي����������ة، تعريف الباحثة نظام 
املراقبة اإللكرتونية إجرائياً بأنه: إلزام املرأة س����������واء اليت كان 
م����������ن املفرتض احتجازها كمتهم����������ه على ذمة قضية أو فعل 
جنائ����������ي ما، أم احملكوم عليها بعقوبة س����������البة للحرية داخل 

اململكة العربية السعودية ال تزيد مدهتا عن سنة، بالتواجد 
يف م����������كان حمدد – غالباً يف منزهلا – خالل أوقات حمددة 
من اليوم، على أن يتم الس����������ماح هلا مبمارسة حياهتا بصورة 
طبيعي����������ة يف إطار قواعد معينة، باقي أوقات اليوم، وأن يتم 
مراقبة حتركاهتا عرب اس����������تخدام وسائط إلكرتونية للتأكد من 
وجوده����������ا خالل فرتة املراقبة يف امل����������كان والزمان احملدد من 

السلطة القضائية اآلمرة باملراقبة.

اإلطار النظري:
أواًل: إشكاليات وس����������لبيات العقوبات السالبة للحرية 

قصرية املدة:
إن اشكالية العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة تبدأ 
باالخت����������الف ح����������ول مفهومها، ففي حني تُع����������رف العقوبة 
السالبة للحرية عموماً بأهنا: “حجز احملكوم عليه يف مكان 
حمدد مع حرمانه من تنظيم حياته كما يشاء وعزله عن بيئته 
االجتماعي����������ة الطبيعية” )بوس����������ري،2013م، ص: 13(؛ 
فإن املعاي����������ري والتعريفات اخلاصة مبفهوم العقوبة الس����������البة 
للحري����������ة قصرية املدة تتنوع وتتباين؛ فهناك من يأخذ مبعيار 
املدة، وهناك من يس����������تند إىل نوع اجلرمية؛ يف حني يربطها 
آخرون بنوع العقوبة، أو بربامج التأهيل واإلصالح. ورغم 
هذا التنوع واالختالف؛ فقد اس����������تقرت أغلبية اآلراء على 
املعيار الزمين باعتباره أفضل األس����������س اليت يقوم عليها هذا 
التحديد، كما اس����������تقر رأي معظم فقهاء القانون على أهنا 
العقوبات السالبة للحرية اليت ال تزيد مدهتا عن سنة، وأهنا 
عقوب����������ة أصلية يف مواد اجلنايات )عن����������د مراعاة التخفيف( 
واجلنح والغرامات. ومع تطور السياس����������ة العقابية، ووضعها 
البعد االجتماعي ضمن أولويتها اهلامة؛ فقد تغريت نظرهتا 
إىل العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة، من كون هدفها 
الوحي����������د هو عقاب اجلاين، إىل إهنا عقوبة موجهة ملصلحة 
اجملتمع، مبعىن إهنا تسعى إىل إصالح اجلاين، وحتقق مبادئ 
العدال����������ة املطلقة ال����������يت تتطلب أن ال تك����������ون العقوبة جُمِلبة 
للفس����������اد، وأن ًتصلح احملكوم عليه ومتنعه من العود للجرمية 
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)معيزة، 2013م، ص: 279(. 
ويف مواجهة النظرة الس����������ابقة، هن����������اك من يرى أن مدة 
العقوبة اليت ال تزيد عن س����������نة هي مدة غري كافية إلصالح 
احملكوم عليه وإعادة دجمه يف اجملتمع، كما إهنا ال تس����������لب 
احملكوم عليه حريته فحسب؛ بل تسلبه أشياء أخرى كثرية 
ال تق����������ل أمهية عن هذه احلرية، فهي تس����������لبه كرامته ومسعته 
واعتب����������اره االجتماع����������ي، وعالقاته األس����������رية واالجتماعية؛ 
حبيث يصبح من الصعب يف العديد من األحيان حتديدها 
ومعاجلته����������ا أو احلد من آثارها، خصوص����������اً ما يتعلق منها 
بالنوحي النفس����������ية واجلس����������دية. وقد كش����������فت العديد من 
الدراس����������ات اليت تناولت العقوبات الس����������البة للحرية قصرية 
املدة ع����������ن جمموعة من اآلثار الس����������لبية املرتب����������ة على هذه 

العقوبات، من أبرزها اآليت:
اآلثار السلبية على شخص اجلاين )السجني(: يؤدي   .1
إيداع احملكوم عليه يف الس����������جن إىل ش����������عوره بالتحقري 
واالغ����������رتاب النفس����������ي واالجتماعي؛ فيس����������يطر عليه 
إحس����������اس باإلحباط واملهانة، ويكون عرضة لإلصابة 
باإلضرابات النفسية كاالكتئاب والقلق. كما إن حياته 
داخل الس����������جن تؤدي به إىل اعتماد على املؤسس����������ة 
الس����������جنية، وحتوله تدرجيياً إىل شخصية تابعة اتكالية؛ 
مما ُيَصِعْب مهمة إعادة تأهيلها وإدماجها يف اجملتمع 
مرة أخرى )حممد، 2008م، ص: 209(، إضافة إىل 
أن الوجود يف بيئة الس����������جن واالختالط باجملرمني يُعد 
جمااًل خصباً لتبادل اخلربات اإلجرامية؛ ومن مث يكون 
السجن مكاناً لتخريج جمرمني جدد مبؤهالت وخربات 
إجرامية أكرب. ويف ظل بقاء اجلاين يف الس����������جن يتولد 
لديه حرماناً عاطفياً قد يؤدي إىل االحنطاط األخالقي 
واالحنرافات اجلنسية )املثلية اجلنسية(، اليت تؤدي إىل 
انتش����������ار العديد من األمراض اجلنسية بني السجناء، 
ومما ال ش����������ك فيه أن اإلس����������راف يف استخدام السجن 
كعقوبة يؤدي إىل اكتظاظ السجون، وهذا بدوره قد 
سهم يف انتشار وتفشي األمراض املعدية بني نزالئها.

اآلثار الس����������لبية على أسرة السجني أو السجينة: متتد   .2
اآلثار الس����������لبية للعقوبات السالبة للحرية قصرية املدة 
إىل أسرة احملكوم عليه )س����������واء أكان رجاًل أم امرأة(، 
خصوصاً إذا كان العائل الوحيد لألسرة، حيث تفقد 
األس����������رة مصدر دخلها األساسي، ويرتتب على ذلك 
العديد من املش����������كالت املادية إضافة إىل املشكالت 
النفسية واالجتماعية، ويف حال كانت السجينة امرأة 
وأماً ألطفال، فإن املش����������كالت اليت تواجهها األسرة 
نتيجة سجن األم تكون مضاعفة، حيث يعاين أطفاهلا 
من احلرمان العاطفي وفقدان اإلحس����������اس بالطمأنينة 
)الغ����������امن، 2009م، ص:30(، أم����������ا خبصوص الزوج 
واألبناء الكبار فإن س����������جن األم قد يؤدي إىل تفكك 
األس����������رة، إضافة إىل ما يولده سجن أحد أفراد األسرة 
من إحساس باقي أفرادها بالكراهية للعضو املسجون 
نتيجة اقرتافه للجرمي����������ة وما يلحق هبم من وصم وعار 
نتيجة لذلك، حىت وإن أبدوا تعاطفاً جتاهه يف البداية، 
وما من ش����������ك أن كل هذه الس����������لبيات من شأهنا أن 
تسبب آالم متنوعة ألسرة السجينة، وتقطع أو خترب 
العالقات األس����������رية اليت من املف����������رتض أن تقوم على 

احلب والعطف املتبادل.
اآلثار الس����������لبية على اجملتمع: هناك العديد من اآلثار   .3
االجتماعية الس����������لبية اليت قد ترتت����������ب على العقوبات 
الس����������البة للحرية قصرية املدة؛ فن����������زع احملكوم عليه من 
نسيجه االجتماعي، يوجد حالة فتور بينه وبني أسرته 
وجمتمعه قد تص����������ل يف النهاية إىل القطيعة وعدم رغبة 
أفراد اجملتمع يف خمالطته بعد خروجه من الس����������جن أو 
خمالطة أس����������رته مما يش����������عرهم باملهانة وفقدان االعتبار 
)الكساسبة، 2013م، ص: 237(. كما إن سلب 
حري����������ة احملكوم علي����������ه وإيداعه داخل الس����������جن جيعله 
يعي����������ش يف جمتمع الس����������جن الذي ختتل����������ف مفاهيمه 
وعاداته وتقاليده وثقافته ع����������ن تلك اليت ترىب عليها، 
ويصبح جمرباً على التأقلم معها؛ مما يؤدي إىل إفس����������اد 
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ُخلقُه وتغي����������ري أمناطه الس����������لوكية )القواقزة، 2016م، 
ص: 16(. وفيما يتعلق باملرأة الس����������جينة وأسرهتا يف 
اجملتمعات العربية أكدت العديد من الدراس����������ات إهنا 
تعاين أكثر من الرج����������ال نتيجة اخنفاض عدد زيارات 
األسرة والعائلة هلا. وما يس����������ببه السجن هلا ولعائلتها 
من وص����������م اجتماعي؛ يؤدي إىل فقداهن����������م اعتبارهم 
االجتماعي ونبذ اجملتمع هل����������م )خصوصاً يف القضايا 
املخلة بالش����������رف، ويف حالة كون املسجون من األسرة 
ام����������رأة(، األمر الذي قد يدفعها أو أفراد أس����������رهتا حنو 

العمل على اإلضرار باجملتمع.
اآلثار االقتصادية الس����������لبية: يرتتب على سلب احلرية   .4
قصرية املدة العديد من اآلثار االقتصادية السلبية اليت 
ال يقتصر ضررها عل����������ى احملكوم عليه وحده، بل ميتد 
ليش����������مل أس����������رته وجمتمعه، حيث يؤدي سلب احلرية 
ول����������و ملدة وجيزة إىل إغالق مصادر رزق احملكوم عليه 
إما بس����������بب فصل����������ه من عمله، أو توقفه عن ممارس����������ة 
مهنته أو مشروعه اخلاص، إضافة إىل إن فقدان أسرة 
احملكوم عليه ملصدر رزقهم األساس����������ي أو الوحيد، قد 
يؤدي باألبناء إىل االنقطاع عن التعليم ورمبا االحنراف 
وارتكاب اجلرائ����������م )اخلثعمي، 2008م، ص: 42(. 
كما تعود العقوبات السالبة للحرية بالعديد من اآلثار 
السلبية على االقتصاد الوطين، فمن ناحية يؤدي إىل 
إرهاق موازنة الدول����������ة، نتيجة ما يتم إنفاقه من أموال 
ضخمة على بناء وجتهيز وتشغيل السجون، وكذلك 
ما يُنفق من أجل إصالح احملكومني وإعادة إدماجهم 

يف اجملتمع.
ومن خالل االس����������تعراض الس����������ابق لإلشكاليات   
املتعلقة بالعقوبات الس����������البة للحرية قصري املدة س����������واء من 
منظور فلسفة العقاب والعدالة اجلنائية، أم من خالل اآلراء 
الفقهية والقانونية ذات الصلة، إضافة إىل آثارها وتداعياهتا 
على شخص اجلاين وأسرته وجمتمعه، ومبوازنة هذه التأثريات 
مع مقاصد السياس����������ة العقابية املعاص����������رة املتمثلة يف الردع 

واإلص����������الح للجاين ومحاية اجملتمع م����������ن اجلرمية من ناحية، 
وقدرة هذه العقوبات عل����������ى حتقيقها ناحية أخرى؛ يتضح 
ضع����������ف قدرة هذه العقوبات على حتقيق األهداف املرجوة 
منها خصوصاً يف ظل اإلس����������راف يف استخدمها كعقوبات 
يف قضايا وخمالفات بس����������يطة أو ليس����������ت خط����������رية؛ فمدة 
س����������لب احلرية هلذه العقوبات من القص����������ر الزمين حبيث ال 
تس����������مح لربامج االصالح املعدة ملثل هؤالء اجلناة أن تؤيت 
مثارها، كم����������ا إن اآلثار والتداعيات )النفس����������ية والصحية، 
واالجتماعية، واالقتصادية( السلبية املرتتبة عليها قد تفوق 
يف إيالمها وضررها املس����������تهدف منها، إضافة إىل إهنا خُتل 
مببدأ ش����������خصية العقوبة مبعىن إهنا ال تطال شخص املعاقب 

فقط، بل متتد لتشمل أسرته وجمتمعه.
واحلقيق����������ة إن التداعي����������ات واآلثار النفس����������ية والصحية 
واالجتماعية السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصرية املدة 
تك����������ون أكثر إيالماً وضرراً يف حالة كون املعاقب هبا امرأة، 
وذلك لطبيعة املرأة ووضعها االجتماعي اخلاص؛ ففي حالة 
معاقبة املرأة املعيلة بسلب حريته وعزهلا عن أوالدها وأسرهتا 
وحميطها االجتماعي تكون هذه املرأة، نتيجة لذلك، أكثر 
عرض����������ة لآلثار والتداعيات النفس����������ية والصحية الضارة اليت 
قد تؤدي هبا إىل املرض العضوي والنفس����������ي. كما إن املرأة 
السجينة وحىت بعد خروجها من السجن تعاين هي وأسرهتا 
وعش����������ريهتا من الوصم االجتماعي الذي تزدد شدته كلما 
كان اجملتم����������ع الذي تعيش فيه املرأة وأس����������رهتا أكثر حمافظة 

ويسوده النسق القبلي والعشائري.
ثانياً: اإلشكاليات المتعلقة باالحتجاز أو التوقيف: 
يُعد االحتجاز أو التوقيف من أكثر التدابري اليت تلجأ 
إليه����������ا أجهزة التحقيق وإنفاذ القان����������ون بالعديد من الدول 
يف مرحل����������ة ما قبل احملاكم����������ة أو ما قبل اإلدانة، حيث ترى 
أن تقييد حري����������ة املتهمني يصب يف مصلحة التحقيق ومن 
مث حتقيق العدالة. إال أن اإلش����������كالية الرئيس����������ة يف مس����������ألة 
االحتجاز تتمثل يف إنه يتم على املتهمني يف مرحلة يفرتض 
فيها استفادهتم من قرينة الرباءة إىل أن تثبت إدانتهم حبكم 
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قضائي بات وهنائي )املنظم����������ة الدولية لإلصالح اجلنائي، 
2014م، ص: 9(، فاألصل أن س����������لب احلرية أو تقييدها 
ألي إنس����������ان ال جيوز ما دام مل يصدر حبقه حكم قضائي 
بات، وأي س����������لب حلريته قبل ذلك يُع����������د من اإلجراءات 
االس����������تثنائية نظراً ملا ميثله من مس����������اس باحلرية الفردية اليت 
حتميه����������ا املواثيق الدولية، لذا حُي����������اط االحتجاز بفيض من 
الضمانات القانونية من ش����������أهنا جع����������ل رجحان مصلحة 
اجملتم����������ع على مصلحة الفرد يف مس����������ألة تقري����������ره منضبطاً. 
واحلقيق����������ة إن االحتج����������از لي����������س بعقوبة، وإمن����������ا هو إجراء 
احتياطي ال يُتخذ إال إذا كان اختاذه قد ُقصد منه مصلحة 
التحقيق، فاختاذه جيب أن يكون باعتدال ودون إس����������راف، 

فإن زالت مربراته فال ضري من رفعه. 
ويف ظل التزايد املستمر يف أعداد احملتجزين واملوقوفني؛ 
وما يرتتب عليه من عدم احرتام املعايري والقواعد النموذجية 
الدني����������ا ملعاملة الس����������جناء اليت أقرهتا األمم املتحدة س����������واء 
لألحداث أم للبالغ����������ني، واملتمثلة يف قواعد بكني الصادرة 
عام )1985م(، وقواعد طوكيو الصادرة عام )1987م(، 
إضافة إىل توصيات مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة 
اجملرم����������ني عام )1990م(؛ فقد س����������عت األمم املتحدة من 
خالل منظماهتا ذات الصلة، إىل تفنيد اآلثار السلبية املرتتبة 
على التدابري االحتجازي����������ة، والنظر إليها كمربرات للبحث 
عن بدائل هلا. وقد خُلصت هذه اجلهود إىل أن أبرز اآلثار 
الس����������لبية املرتتبة على هذه التداب����������ري يتمثل يف تأثريها على 
حقوق اإلنسان، حيث يُعد احلق يف احلرية الشخصية من 
احلقوق األساس����������ية املعرتف هبا دولياً ووطنياً، وال جيوز أن 
حُيرم الفرد من هذا احلق إال بشروط شديدة تتعلق بالضرورة 
والتناس����������ب مع املصلحة املش����������روعة، أي إن قانون حقوق 
اإلنس����������ان الدويل جيعل من التدابري الس����������البة للحرية مالذاً 
أخرياً وبشروط دقيقة وحمددة. كما أن الغالبية العظمى من 
احملتجزين احتياطياً يكونون عادة من الش����������رائح االجتماعية 
الفقرية، وأن احتجازهم يكون غالباً بسبب ارتكاهبم جرائم 
بسيطة، ومن مث فإن احتجازهم قبل احملاكمة وأثنائها ولفرتة 

طويلة قد ال يتناسب مع ظروفهم االقتصادية واالجتماعية 
يلح����������ق هبم أضرار قد تفوق يف تأث����������رياً حجم الضرر الذي 

احلقته جرميتهم باجملتمع حال ثبات إدانتهم.
وفيما يتعلق باحتجاز النس����������اء خصوصاً، أقرت األمم 
املتح����������دة قواعد تتعلق بالتدابري غري االحتجازية للمجرمات 
املعروف����������ة ب�)قواعد بانكوك(، وذلك يف 2010/12/21م، 
حيث نظمت القواعد من )57( إىل )66( منها مس����������ألة 
التدابري غ����������ري االحتجازية للس����������جينات، إضافة إىل مراعاة 
أوض����������اع األمه����������ات واحلوام����������ل والقاص����������رات احملتجزات. 
كما أك����������دت األمم املتحدة أن التح����������ول إىل التدابري غري 
االحتجازية للنساء، يُعد مسألة مهمة، خاصة وأن عدداً ال 
ب����������اس به منهن خيضعن لنظام العدالة اجلنائية ويكن أمهات 
ومسؤوالت عن عائالت، ويفضي احتجازهن إىل مشاكل 
كب����������رية تؤثر على أطفاهلن، مما يوج����������ب التدقيق يف التدابري 
اليت س����������تتخذ يف حقهن يف إطار العدالة اجلنائية، فنس����������بة 
كبرية من النس����������اء يتم احتجازهن الهتامهن جرائم بسيطة 
أو غ����������ري خطرية؛ فيكون اإلفراج الش����������رطي عنهن يف مرحلة 
ما قبل احملاكمة واحملاكمة أفضل من غريه من التدابري، كما 
ينبغي للمحكمة أن تأخذ باحلسبان وضع املرأة يف اجملتمع، 
عندما تنظر يف العقوبة البديلة اليت س����������تقضي هبا يف حقها، 
فالعمل اجملتمعي قد يتطل����������ب تعديالً ليصبح أكثر مالءمة 
إلشباع احتياجات النساء وليتيح هلن النهوض مبسؤولياهتن 
جتاه أطفاهلن )املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي، 2014م، 

ص: 19(. 

ونتيجة ملا كش����������ف عن����������ه التطبيق الفعل����������ي لالحتجاز 
والعقوب����������ات الس����������البة للحرية قص����������رية امل����������دة، إضافة إىل 
اجله����������ود اليت تقوم هبا األمم املتحدة؛ أضحت التدابري غري 
االحتجازية جزءاً من قانون حقوق اإلنس����������ان الدويل. وقد 
بات على الدول املوقعة عل����������ى العهود واالتفاقيات األممية 
ذات الصل����������ة أن تعمل على تطوير أنظمتها العقابية حبيث 
تش����������تمل على تدابري وبدائل غري سالبة للحرية لالحتجاز 

والسجن قصري املدة خصوصاً للنساء.
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ثالث�������اً: التدابير غير االحتجازي�������ة وبدائل العقوبات 
السالبة للحرية قصيرة المدة:

تنوع����������ت التس����������ميات اليت يت����������م إطالقها عل����������ى بدائل 
س����������لب احلرية بصفة عامة، واليت ختتلف بدورها باختالق 
مرحل����������ة التقاضي اليت ُتطبق من خالهلا )قبل، وأثناء، وبعد 
احملاكمة( ففي مرحلة ما قبل احملاكمة وأثنائها يُطلق عليها 
»التدابري غ����������ري االحتجازية« أو »التداب����������ري البديلة«. أما 
يف املرحل����������ة اليت تلي النطق باحلك����������م وتنفيذ العقوبة فيطلق 
عليها »العقوبات البديلة« أو »بدائل العقوبات الس����������البة 
للحرية« أو »بدائل السجن«. وقد يبدو للوهلة األوىل أن 
مصطلحي: »العقوبات« و«التدبري« مرتادفان؛ لكن ذلك 
لي����������س دقيقاً، فكالمها يتمايزان من حيث الغاية وطبيعتهما 
القانونية؛ ومن مث فإنه يلزم التعرف على مفهومهما بشكل 

أكثر دقة، على النحو اآليت:

مفهوم بدائل العقوبات الس����������البة للحرية قصرية املدة:   .1
يُطل����������ق عليها البعض بدائل الس����������جن قص����������ري املدة أو 
العقوبات البديل����������ة، وقد تنوعت الرؤى جتاهها، حيث 
يرى بعض الفقهاء أهنا ال ختتلف عن العقوبات األصلية 
من حيث إهنا عقوبة يفرضها املش����������رع اجلزائي على من 
ارتكب جرمية أو ساهم فيها بداًل من العقوبة األصلية، 
حتول بينه وبني عقوبة السجن قصري املدة، وأهنا ختضع 
لذات املب����������ادئ اليت ختضع هلا العقوب����������ة األصلية، كما 
إهن����������ا عقوبة تنطق هبا اجلهة القضائية لتكون بدياًل عن 
العقوبة األصلية )السعيد، 2011م(. ويف هذا اإلطار 
تُعرف بأهنا: »استبدال السجن كجزاء أو عقاب كان 
من املقرر أن يقع على شخص اجلاين، جبزاء أو عقاب 
آخر حيقق نفس أغراض عقوبة السجن« )القحطاين، 
2015م، ص: 16(. كما عرفها هياجنة )2016م، 
ص: 358( بأهن����������ا: »عقوبات يقرها املش����������رع، وحتكم 
هب����������ا احملكمة على م����������ن يثبت اقرتاف����������ه الفعل اإلجرامي 
أو مس����������امهته فيه بناًء على س����������لطتها التقديرية، لتكون 

بدياًل عن العقوبات الس����������البة للحرية قصرية املدة، إذا 
م����������ا رأت احملكمة أهنا حتقق غاي����������ة العقوبة األصلية يف 
الردع العام والردع اخلاص، وتؤدي وظيفتها يف التهذيب 

واإلصالح«.
مفهوم بدائل االحتجاز: يُقصد هبذه البدائل أي تدابري   .2
يُتخذ بقرار من قبل سلطة خمتصة قانوناً، بغية إخضاع 
املش����������تكي عليه أو املتهم لشروط والتزامات ال تتضمن 
إيداعه يف السجن، وهي تدابري تتخذها جهة التحقيق 
أو احملكم����������ة يف املرحلة الس����������ابقة للمحاكمة وأثنائها. 
وختتلف هذه البدائ����������ل يف الغاية والطبيعة القانونية عن 
العقوب����������ات البديلة اليت تقضي هبا احملكمة وتس����������تبدهلا 
بالعقوبة األصلية؛ فغاية العقوبات البديلة حتقيق تكامل 
وظائ����������ف العقوبة والتخفيف من حدة الس����������جن قصري 
املدة وصواًل إىل غاي����������ة أمسى تتمثل يف هتذيب احملكوم 
عليه وتقومي����������ه؛ يف حني إن بدائل االحتجاز ال هتدف 
إىل ذلك، وإمنا تتق����������رر يف حال زوال مربرات التوقيف 
ذاته، وبالتايل فهي ال حتمل جممل اخلصائص القانونية 

اليت حتملها العقوبة البديلة.
وألن اآلثار الس����������لبية اليت ترتتب عل����������ى االحتجاز قد 
تتالق����������ى إىل حد كبري مع آثار الس����������جن قصري املدة، وألن 
االحتج����������از جيب أن يكون نط����������اق االلتجاء إليه يف أضيق 
احلدود، ف����������إن اآلراء تتجه إىل ما اجته إلي����������ه الفقه القانوين 
املعاص����������ر من ضرورة البحث عن بدائل عنه، فكلما كانت 
حقوق الفرد على احملك، تربز الضرورة إىل إحداث التوازن 
الفعل����������ي ال النظري بني مصلحتني لطاملا كانتا متعارضتني، 
ومه����������ا مصلحة اجملتمع ومصلحة الفرد )هياجنة، 2016م، 

ص:380(.
رابعًا: التأصيل النظري لبدائل االحتجاز والعقوبات 

السالبة للحرية قصيرة المدة: 

تُعد نظري����������ة الوصم االجتماعي من أكثر نظريات علم 
االجتم����������اع اجلنائي اليت ميكن من خالهلا تفس����������ري اللجوء 
للتداب����������ري والبدائل اخلاصة باالحتجاز والعقوبات الس����������البة 
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للحرية خصوصاً للنس����������اء، وتقوم هذه النظرية على فرضية 
أساسية مفادها: إن االحنراف ظاهرة نسبية غري ثابتة ختضع 
يف طبيعتها إىل تعريف اجلماعة وتنش����������أ حبكمها، إذ تعترب 
هذه اجلماعة أن بعض األمناط الس����������لوكية هي خروج كبري 
على بع����������ض القواعد اليت تضعه����������ا اجلماعة ولذلك يوصم 
فاعله����������ا بوصمة اخلروج على اجملتم����������ع أو باألحرى اخلروج 
على قواع����������د اجملتمع )القحطاين، 2015م، ص: 136(. 
وال يؤم����������ن أصح����������اب ه����������ذه النظرية جبدوى املؤسس����������ات 
التقليدية كالس����������جون واإلصالحيات اليت يُناط هبا معاقبة 
اجلن����������اة واجلاحنني، ويرون أن مثل هذه املؤسس����������ات توصم 
األش����������خاص بوصمة اإلجرام حبيث تك����������ون هذه الوصمة 
عقبة تقف يف س����������بيل إصالح الش����������خص وتقوميه، ومن مث 
فمن الضروري البحث عن بدائل للعقوبات واملؤسس����������ات 
الس����������جنية. ويف ه����������ذا الس����������ياق يؤكد »هرب����������رت ميد« أن 
العقوبات الصارمة للجن����������اة واملنحرفني تتعارض مع إعادة 
تكييفهم اجتماعياً، وتؤدي إىل تدمري التفاعل بينهم وبني 
اجملتمع، ما خيلق بدوره روح العداوة عند املنحرف، ومن مث 
يرى »ميد« أن س����������لب احلرية عن طريق السجن هو نظام 
فاش����������ل متاماً، ألنه عاجز عن ردع االحنراف، كما يساهم 
يف تش����������كيل فئة إجرامية احرتافية. ويتف����������ق »ليمرت« مع 
هذا الطرح مؤكداً على أن رد الفعل اجملتمعي إزاء الس����������لوك 
املنح����������رف غالباً ما يفض����������ي إىل تقويته، وليس إىل اختزاله، 
فالسجون مثاًل تلعب دوراً فعااًل يف إفراز اجملرمني أكثر من 

إصالحهم )يف عياد، 2007م، ص ص: 21-17(.

وترى الباحثة إنه يف اجملتمعات احملافظة ومن بينها اجملتمع 
الس����������عودي تظل الوصمة ملتصقة بالشخص مدى حياته 
وال ينس����������اها له اجملتمع، بل ميتد أثرها إىل أبنائه وأحفاده، 
ويوصم����������ون هبا أيضاً، وقد يصل األم����������ر إىل أن توصم هبا 
عائلت����������ه أو قبيلته كلها، وقد تؤث����������ر الوصمة اإلجرامية على 
اجملرم وعائلته يف العديد من اجملاالت، مثل: التعليم، وبعض 
جماالت العمل، مما جيعل من بدائل السجن خمرجاً أخالقياً 

واجتماعياً مالئماً، خاصة يف حالة اجلرائم البسيطة وجرمية 
الصدفة أو اجلرمية األوىل. 

واحلقيقة أن املرأة وخصوصاً يف اجملتمع السعودي تعاين 
من عدم تس����������اوي ردة فعل اجملتمع جتاهها إذا مع ارتكبت 
جرمي����������ة، مقارنة بردة الفعل جتاه إج����������رام الرجال، فردة فعل 
اجملتمع السعودي جتاه املرأة املرتكبة للجرمية تتسم بالقسوة 
وعدم التسامح ووصم املرأة وأسرهتا وعائلتها بالكامل، لذا 
ف����������إن نظرية الوصمة تعترب من أكث����������ر النظريات اليت حتتوي 
أفكارها على مربرات قوي����������ة للتحول إىل العقوبات البديلة 

الحتجاز وسجن النساء يف اجملتمع السعودي. 

خامس�������اً: بدائل العقوبات الس�������البة للحرية قصيرة 
المدة في المملكة العربية السعودية:

ينطل����������ق النظ����������ام الس����������عودي يف نظرته وتبني����������ة لبدائل 
العقوب����������ات الس����������البة للحرية قصرية املدة من كون س����������لب 
احلرية أو الس����������جن كعقوبة عن بع����������ض اجلرائم واملخالفات 
هو باألس����������اس عقوب����������ة تعزيرية، وم����������ن مث ال يوجد ما مينع 
شرعاً من اس����������تبدال هذه العقوبات بعقوبات أخرى حتقق 
أهداف العدالة، ويف الوقت نفسه تتالىف عيوب العقوبات 
السالبة للحرية. وعلى هذا األساس تُعرف بدائل العقوبات 
السالبة للحرية يف اململكة العربية السعودية بأهنا: »جمموعة 
التدابري واإلج����������راءات والتكليفات ال����������يت تتخذ حبق بعض 
مرتكيب اجلرائم واملخالف����������ات التعزيرية للمرة األوىل، كبديل 
إليداع املدان يف الس����������جن، وتتم وفقاً للضوابط واألنظمة 
اليت حتكم هذه اإلجراءات، هبدف حتاش����������ي اآلثار السلبية 
لعقوبة الس����������جن على الفرد واألس����������رة واجملتمع« )الزهراين، 
د.ت(. وتُعرف الباحثة العقوبات البديلة لس����������جن املرأة يف 
اململكة العربية بأهنا: جمموعة التدابري واإلجراءات القضائية 
واجملتمعية اليت ميكن استخدامها كبديل لعقوبة السجن اليت 
قد تتعرض هلا املرأة السعودية املرتكبة للجرمية، واليت تراعي 

وضع وظروف املرأة يف اجملتمع السعودي.
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د. نورة بنت ناصر القحطاين: اجتاهات أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية حول نظام املراقبة اإللكرتونية كبديل عن االحتجاز 
والعقوبات السالبة للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي

ومن األمهية مبكان اإلشارة إىل اململكة العربية السعودية 
اختذت جمموعة من الق����������رارات املتعلقة بتبين وتطبيق بدائل 
العقوبات الس����������البة للحرية وخصوصاً العقوبات السجنية، 

ومن أبرز هذه القرارات اآليت:

1.  قرار جملس ال����������وزراء رقم )2( بتاريخ 1422/1/1ه�، 
القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج 
عنهم وأس����������رهم »تراحم«، وهي جلنة وطنية يرأس����������ها 
وزير الش����������ؤون االجتماعية، وتضم يف عضويتها ممثلني 
عن عدد من اجله����������ات احلكومية واألهلية ذات الصلة 
برعاية نزالء الس����������جون واإلصالحيات، واملفرج عنهم، 
وأس����������رهم، وي����������أيت ضمن مهامه����������ا إجراء الدراس����������ات 
العلمية املتعلقة بالبدائل املمكنة للس����������جن، واملش����������اركة 
يف الن����������دوات وامللتقيات العلميه خبص����������وص العقوبات 
البديله، وتشجيع ما تصدره احملاكم من أحكام بديله.

2.  قرار اجمللس األعلى للسجون بتاريخ 1428/9/12ه�، 
الذي تضمن: ضرورة األخذ ببدائل عقوبة الس����������جن، 
والتداب����������ري املقيده للحرية وغريها مم����������ا ميكن تطبيقه من 
قبل احملاكم، وجهات القب����������ض، والتحقيق، واإلدعاء، 
وإدارات الس����������جون، ووضع اآللية املناسبة للتنفيذ من 

قبل اللجنة املشكلة هلذا املوضوع.
األمر الس����������امي الربقي رق����������م )2523/ م ب( وتاريخ   .3
1429/6/10ه�، واملش����������ار فيه إىل: تش����������جيع األخذ 
ببدائل الس����������جن املالية والبدني����������ة واالجتماعية، وبدائل 
التدابري املقيده للحرية، مما ميكن تطبيقه من قبل احملاكم 
وجه����������ات القب����������ض والتحقيق واالدعاء الع����������ام ملرتكيب 

املخالفات للمرة األوىل.
أما خبصوص بدائل العقوبات الس����������البة للحرية املطبقة 
يف اململكة العربية السعودية فيتمثل أبرزها يف: العمل دون 
أجر خلدم����������ة اجملتمع، والتعهد والكفالة، واملصادرة، الغرامة 

املالية، واإلفراج املشروط.

وم����������ن اجلدير بالذكر اإلش����������ارة إىل إنه رغ����������م القرارات 

واإلج����������راءات اليت اختذهتا اململكة يف س����������بيل تبين وتطبيق 
بدائ����������ل العقوبات الس����������البة للحري����������ة، إال أن اجملال ما يزال 
مفتوح����������اً أمام تبين وتطبيق العديد من هذه البدائل اخلاصة 
بالتوقي����������ف واالحتجاز والعقوبات الس����������البة للحرية قصرية 
املدة، خصوص����������اً ما يتعلق من بالنس����������اء، واليت يُعد نظام 
املراقبة اإللكرتونية من أمهها وأكثرها مالئمة لطبيعة وأوضاع 

املرأة يف اجملتمع السعودي.    

سادساً: مفهوم ونشأة نظام المراقبة اإللكترونية: 

يقوم نظام املراقبة اإللكرتونية على فكرة أساسية مؤداها 
ت����������رك احملكوم عليه يف الوس����������ط اخلارجي احلر وعدم احلكم 
عليه بعقوبة س����������البة للحرية قصرية املدة مع إخضاعه لعدد 
من االلتزامات ومراقبته يف تنفيذها إلكرتونيا عن بُعد. وعلى 
ذلك ترى أوتاين )2009م( أن نظام املراقبة اإللكرتونية هو 
أحد األس����������اليب احلديثة واملبتكرة كبديل عن االحتجاز أو 
العقوبة السالبة للحرية قصرية املدة، خارج أسوار السجن، 
ويعترب هذا النظام من أهم مف����������رزات التقدم التكنولوجي، 
الذي انعكس بدوره على العديد من السياس����������ة واألنظمة 

العقابية املعاصرة.

ونظراً لتوسع العديد من التشريعات يف تطبيق نظام املراقبة 
اإللكرتونية ضمن أنظمتها اجلزائية كعقوبة بديلة عن س����������لب 
احلرية للجناة أو االحتجاز للمتهمني؛ فقد تعددت وتنوعت 
التعريف����������ات اليت ُقِدمت الس����������تجالء مفهوم����������ه، حيث عرفه 
البعض باعتباره عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية قصرية 
املدة بأنه: »نظام يقوم على ترك احملكوم عليه بعقوبة س����������البة 
للحرية قصرية املدة يف الوس����������ط احلر مع إخضاعه لعدد من 
االلتزام����������ات ومراقبته يف تنفيذها إلكرتونياً عن بُعد« )مرعي، 
2011م(. كما عرف نظام املراقبة اإللكرتونية كتدبري بديل 
عن احتجاز املتهمني بأنه: »إلزام احملبوس احتياطياً باإلقامة يف 
منزله أو حمل إقامته خالل ساعات حمددة حبيث تتم متابعته 
إلكرتونياً« )س����������امل، د.ت، ص: 9(. وق����������دم فقهاء القانون 
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تعريف����������ات متنوعة لنظ����������ام املراقبة اإللكرتونية س����������واء أكان 
بدياًل للعقوبات الس����������البة للحري����������ة أم لالحتجاز والتوقيف 
للمتهمني، حيث عرف����������ه بعضهم بأنه: »إلزام احملكوم عليه 
به أو اخلاضع له بالتواجد يف مكان حمدد – غالباً يف منزله 
– خالل أوقات حمددة من اليوم، على أن يتم السماح له 
مبمارس����������ة حياته بصورة طبيعية يف إطار قواعد معينة، باقي 
أوقات اليوم، فيس����������مح له بالتوجه لعملة وشراء متطلبات 

معيشته« )الزييت، 2005، ص: 4(.
ومن األمهية مبكان اإلش����������ارة إىل أن تطبيق نظام املراقبة 
اإللكرتوني����������ة يس����������تلزم موافقة املراقب س����������واء أكان حمكوماً 
بعقوبة س����������البة للحرية أم حمتجزاً على ذمة التحقيق، حيث 
يُع����������د هذا النظام أحد البدائ����������ل الرضائية اليت يلزم لتطبيقها 
رضاء املراقب، ووجود نص تشريعي وحكم قضائي يسمح 
بتطبيقه، وجهة قضائية تش����������رف على تنفيذه )فارس وكنزة، 

2018م، ص ص: 49-48(.
ومن خالل التعريفات الس����������ابقة يتضح أن نظام املراقبة 
اإللكرتوني����������ة ميت����������از من الناحي����������ة القانوني����������ة مبجموعة من 
اخلصائ����������ص املميزة له عن غريه من البدائل العقابية املقرتحة 
للحد من إشكاليات العقوبات السالبة للحرية، من أبرزها 

اآليت: )عبد الكرمي وبشري، 2019م، ص ص: 6-5(
خضوع نظام املراقبة اإللكرتونية ملبدأ الش����������رعية: يتميز   .1
نظام املراقب����������ة اإللكرتونية أنه ال يُقر ويُطبق إال مبوجب 

نص قانوين، وإال ُحِكم بعدم مشروعيته.
خضوع نظام املراقبة اإللكرتونية ملبدأ الش����������خصية: ال   .2
يُطبق نظام املراقبة اإللكرتونية إال على الشخص الذي 
يُتهم أو تثبت إدانته أو مسؤوليته عن جرمية معينة، وال 

جيوز أن ميتد ألفراد أسرته أو عائلته.
حتقيق نظام املراقبة اإللكرتونية ألغراض العقوبة: يسعى   .3
نظام املراقبة اإللكرتونية إىل ردع وإصالح اجلاين، حيث 
حيقق ارتداء الس����������وار اإللكرتوين إيالماً للجاين ويشعره 

بالذنب واللوم يف نفسه.

إما خبصوص نش����������أة نظ����������ام املراقب����������ة اإللكرتونية، فُتعد 
الواليات املتحدة األمريكي����������ة أول دولة ُتدخل هذا النظام 
يف تش����������ريعاهتا العقابية ع����������ام )1971م( كبدي����������ل للعقوبة 
Electronic-( الس����������البة للحرية، حيث ُعرف باسم

Montoring(، إال أن ه����������ذا النظ����������ام مل يأخذ طريقه 
إىل التطبي����������ق إال يف ع����������ام )1981م(، حيث اس����������تخدم 
كأحد االلتزامات املفروضة ضمن إطار اإلفراج الش����������رطي، 
وكبديل عن االحتجاز )إمام، 2016م، ص: 49(. كما 
طبقته فرنس����������ا للمرة األوىل ع����������ام )1989م(، وقد أخضع 
املش����������رع الفرنس����������ي نظام املراقبة اإللكرتونية لعدة تعديالت 
ليصبح إطاراً تش����������ريعاً ومنوذجاً متكاماًل تعتمد عليه العديد 
من الدراس����������ات املقارنة يف جمال تطبيق املراقبة اإللكرتونية. 
كما طبقته اململكة املتحدة ع����������ام )1989م( )الكيالين، 
2013م، ص:50(. وتُع����������د اجلزائر أول دولة عربية تأخذ 
هب����������ذا النظام كبديل عن العقوبات الس����������البة للحرية قصرية 
املدة، وذلك مبوجب قانون تنظيم السجن وإعادة االندماج 
االجتماعي للمحبوس����������ني الصادر عام )2005م( )فارس 

وكنزة، 2018م، ص: 60(.

سابعاً: ش�������روط وآليات وصيغ تطبيق نظام المراقبة 
اإللكترونية على المدانين:

هناك جمموعة متنوعة من الش����������روط اليت يتعني توافرها 
حىت يتم تطبيق نظام املراقب����������ة اإللكرتونية، ميكن تصنيفها 
وعرضها على النح����������و اآليت: )أوتاين، 2009م، ص ص: 
138- 140؛ فارس وكن����������زة، 2018م، ص ص: 63- 

65؛ عبد الكرمي وبشري، 2019م، ص: 7(

الش����������روط املتعلقة باحملكومني: يُطبق ه����������ذا النظام بعد   .1
موافق����������ة املتهم أو احملكوم عليه س����������واء أكانوا بالغني أم 
أحداث؛ إال أنه فيما يتعلق باحلدث اش����������رتط املش����������رع 
أن يرتاوح عمر احلدث ما بني )13-18( س����������نة، مع 
وج����������وب موافقة ويل أمره، وهو نظام يش����������مل النس����������اء 
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د. نورة بنت ناصر القحطاين: اجتاهات أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية حول نظام املراقبة اإللكرتونية كبديل عن االحتجاز 
والعقوبات السالبة للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي

والرجال.
الشروط املتعلقة بالعقوبة: يف حالة كونه عقوبة بديلة،   .2
جيب أن تكون العقوبة أو جمموع العقوبات احملكوم هبا 
على املتهم وحبكم هنائي قاطع ال تزيد عن س����������نة أو أن 

يكون املتبقي منها ال يزيد عن سنة.
اجلهة املختصة بفرض نظام املراقبة اإللكرتونية: يصدر   .3
نظ����������ام املراقب����������ة اإللكرتونية حبكم حمكم����������ة، ويكون له 
مربراته ال����������يت تتعلق باحملكوم عليه كأن يكون طالباً، أو 
عائاًل ألسرته أو مريضاً يس����������تلزم مرضه عالجاً دائما، 
وترتك إجراءات الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية وطريقة 

التنفيذ لقاضي تنفيذ العقوبة.
اجلهة املنفذة للمراقبة اإللكرتونية: خيتص قاضي تنفيذ   .4
العقوبة بإصدار القرار بالوضع حتت املراقبة اإللكرتونية، 
وذلك من تلقاء نفس����������ه أو بن����������اًء على طلب من اجلهة 
العقابي����������ة، ويش����������رتط موافقة احملكوم علي����������ه؛ كما جيب 
احلصول عل����������ى موافقة مالك العق����������ار يف حال تطلب 
األمر وضع احملكوم عليه خ����������الل مدة املراقبة يف عقار 

معني )الكيالين، 2013م، ص: 53(.
ثامناً: مبررات تطبيق نظام المراقبة اإللكترونية:

تتمثل أبرز م����������ربرات تطبيق نظام املراقبة اإللكرتونية يف 
اآليت:

دور املراقب����������ة اإللكرتوني����������ة يف احلد من املس����������اس بقرينة   .1
ال����������رباءة للمتهم����������ني: يُعد أص����������ل الرباءة م����������ن املبادئ 
الدس����������تورية الراس����������خة يف النظم الدميقراطي����������ة. ويعترب 
أصل الرباءة يف اإلنس����������ان أمر يقيين، فال جيوز زواله إال 
بيق����������ني مثله، ومن هنا كان األصل عدم س����������لب حرية 
الش����������خص إال إذا أدين حبكم قضائي بات )س����������رور، 
2002م، ص: 271(. ورغ����������م إن االحتجاز قد أُقر 
للضرورة اليت جيب أن تُقدر بقدرها، فإن ذلك ال ينفي 
عنه إهداره ملبدأ أصل الرباءة، وإذا كانت التش����������ريعات 
املختلفة ق����������د وضعت له ضوابط حمددة يف حماولة منها 

لتحقي����������ق التوازن بني حريات األفراد ومصلحة اجملتمع، 
إال أن التطبي����������ق العملي لالحتجاز حافل بالتجاوزات. 
ويف ظ����������ل هذه التجاوزات وم����������ا يرتتب على االحتجاز 
من أضرار تلحق باملتهم؛ تصبح احلاجة ماس����������ة لتطبيق 
نظام املراقبة اإللكرتوني����������ة يف هذا اجملال. وميكن القول 
إن تطبيق ه����������ذا النظام يف جم����������ال االحتجاز يفوق يف 
أمهيته تطبيقه كبدي����������ل للعقوبة، ذلك إن املركز القانوين 
للمحتجز خيتلف عنه للم����������دان، فاألخري تقرر مصريه 
حبكم قضائي بات مما يعين اس����������تحقاقه لإليالم الذي 
حتققه العقوبة، فإذا خضع للمراقبة اإللكرتونية فيكون 
ذلك من باب إعادة التأهيل ومنعاً لتكدس السجون. 
أما احملتجز فهو ما زال متهماً يستفيد من قرينة الرباءة، 
ف����������إذا خضع ملراقبة اإللكرتونية، مث حفظت الدعوى أو 
ص����������در حكم برباءته، فإن األضرار اليت قد تكون أملت 
ب����������ه تقل بكثري عن تلك اليت كانت س����������تلحق به إذا مت 

احتجازه )الوليد، 2013م، ص: 672(.
دور املراقب����������ة اإللكرتوني����������ة كبديل لالحتج����������از يف تعزيز   .2
التوازن بني مصلحة الفرد ومصلحة اجملتمع: إن تطبيق 
نظ����������ام املراقبة اإللكرتونية يف جمال االحتجاز حيقق قدراً 
كب����������رياً من الت����������وازن بني احلقوق واحلريات الش����������خصية 
ومصلحة اجملتمع والدولة من جهة أخرى، حبيث ميكن 
الق����������ول إن هذا القدر من التوازن ال ميكن الوصول إليه 
يف ظ����������ل االحتجاز يف صورت����������ه التقليدية، ولبيان ذلك 
ميكن املقارنة بينهما من خالل عرض أهم احلقوق اليت 
يش����������كل االحتجاز وبديله اإللكرتوين مساساً هبا على 

النحو اآليت:
ح����������ق الفرد يف تقبل اجملتمع له: ينظر األفراد يف أي   -
جمتمع بتوجس إىل غريهم ممن س����������بق إدانتهم أو مت 
احتجازهم، كما إن املراقبة اإللكرتونية هي األخرى 
مل تنج من س����������هام النقد، حي����������ث يؤخذ عليها اهنا 
تولد عزلة اجتماعية وش����������عور لدى اخلاضع برفض 
اجملتمع له، غري إن املقارنة بني االحتجاز من جهة 
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واملراقب����������ة اإللكرتونية من جهة أخرى يف هذا اجملال 
ليس����������ت عادلة، وذلك أن من خيضع لالحتجاز ال 
يس����������تطيع أن خيفي أمرة ع����������ن اجملتمع، عكس من 
خيض����������ع للمراقب����������ة اإللكرتونية فهو يقي����������م يف منزلة 
ومي����������ارس عملة، وكل ما يف األم����������ر أن هذا النظام 
يس����������توجب تثبيت سوار إلكرتوين يف يده أو أسفل 
قدمه، وه����������و جهاز يتعذر رؤيته بس����������هوله )عبيد، 
2009م، ص: 156(. أي إن����������ه حيقق قدراً كبرياً 
من محاية حق الفرد يف تقبل اجملتمع له، وهو ما ال 

حيققه االحتجاز.
احل����������ق يف حرمة الس����������كن اخلاص: احل����������ق يف حرمة   -
الس����������كن اخلاص هو أح����������د جماالت ح����������ق احلياة 
اخلاصة. وحرمة املس����������كن هبذا املعىن ليس����������ت حماًل 
للبح����������ث يف حال����������ة االحتجاز، ولكنه����������ا تُثار عند 
خضوعه للمراقب����������ة اإللكرتونية، حيث يرى البعض 
أن ه����������ذا النظام يش����������كل إهداراً للح����������ق يف حرمة 
املسكن. واحلقيقة إن هذا االنتقاد حمل نظر، إذ إن 
االعتداء على حرمة املس����������كن اخلاص يفرتض فيها 
عدم رضاء صاحب املس����������كن، وهذا ما ال ينطبق 
على نظ����������ام املراقبة اإللكرتونية، ال����������ذي يُعد رضاء 
اخلاضع له من أهم ش����������روط تطبيقه )سامل، د.ت، 

ص: 90(.
احلق يف سالمة النفس والبدن: إن احلق يف سالمة   -
النف����������س والبدن م����������ن احلقوق اللصيقة بش����������خصية 
اإلنس����������ان، ومما ال ش����������ك فيه إن إخض����������اع املتهم 
للس����������جن أو االحتجاز يشكل مساساً هبذا احلق. 
وال ختفى على أحد األضرار اجلس����������دية والنفس����������ية 
واالجتماعية اليت يس����������ببها س����������لب حرية املتهم أو 
احملكوم )ش����������ريك، 2011م(. ومن اجلدير بالذكر 
إنه إذا كانت املس����������اوئ السابقة تُعد من األسباب 
اليت تدفع إىل نظ����������ام املراقبة اإللكرتونية كبديل عن 
االحتجاز والعقوبات السالبة للحرية قصرية املدة، 

فإن هذا النظام نفس����������ه مل ينج من االنتقادات اليت 
تتعلق بالسالمة البدنية والنفسية، فقد يرتتب على 
وضع الس����������وار اإللكرتوين على اجلسد آثار صحية 
س����������يئة، إضافة إىل اآلثار النفسية الناجتة عن شعور 
راقب بالنظرة غ����������ري الكرمية من قبل اجملتمع )جملة 

ُ
امل

الليموند الفرنسية، 2009م(. والواقع إنه إذا كان 
لنظام املراقبة اإللكرتونية خماطر على الصحة البدنية 
والنفس����������ية، فإن هذه املخاطر تبقى بسيطة إذا ما 

قورنت مبخاطر االحتجاز أو السجن.

تاسعاً: ضوابط تطبيق نظام المراقبة اإللكترونية: 
ختتلف ضوابط وشروط تطبيق نظام املراقبة اإللكرتونية 
كبدي����������ل لالحتجاز عنها يف حالة تطبيقه كبديل للعقوبات 
الس����������البة للحرية، ويعود هذا االختالف إىل طبيعة املرحلة 
ال����������يت تطبق فيه����������ا املراقبة، ففي حالة كوهن����������ا بدياًل للعقوبة 
يُطبي����������ق بعد صدور احلكم الواج����������ب التنفيذ، وهي بذلك 
حتل حمل العقوبة يف مواجهة ش����������خص حتدد مصريه حبكم 
اإلدانة؛ بينم����������ا إذا كان بدياًل عن االحتجاز يف املرحلة ما 
قبل صدور احلك����������م النهائي؛ ففي هذه احلالة جيب األخذ 
راقب يس����������تفيد من قرينة الرباءة، وأن سلطة 

ُ
باالعتبار أن امل

التحقي����������ق االبتدائي قد ال تكون انته����������ت من التحقيقات 
مم����������ا يثري التخوف من حماولة اخلاضع للمراقبة طمس األدلة 
والتأث����������ري على جمريات التحقيق وه����������و ما يتعارض مع مبدأ 
سرية التحقيق. ويف هذه احلالة هناك جمموعة من الضوابط 
ال����������يت يتعني أخذها يف االعتبار عند تنفيذ املراقبة: )الوليد، 

2013م، ص ص: 690-682(.

جس����������امة اجلرمية والعقوبة املقررة هل����������ا: إن تطبيق املراقبة   .1
اإللكرتونية يف جمال االحتجاز ال يعين إلغاء االحتجاز 
وحلول املراقبة اإللكرتونية حمله، فدور املراقبة اإللكرتونية 
يف هذا اجملال جزئياً، حيث حُيظر تطبيقها على املتهمني 

جبرائم خطرية خوفاً من هروهبم.
ارتباط الوضع حتت املراقبة بالسلطة التقديرية للمحقق:   .2
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يتعني أن يص����������در قرار تطبيق املراقب����������ة اإللكرتونية من 
جه����������ة قضائية، يكون هلا الس����������لطة التقديرية يف الوضع 
حتت املراقبة أو احلرمان منها، آخذة يف االعتبار سوابق 
املتهم وسنة والظروف اليت ارتكبت فيها اجلرمية، وبناءاً 
على رضاء املتهم خاصة إذا كان ال ُيسمح خبصم مدة 
املراقبة اإللكرتونية كبديل لالحتجاز من مدة العقوبة.

مدة اإلدانة كبديل لالحتج����������از: يتميز االحتجاز بأنه   .3
إجراء وقائي اقتضته الضرورة، يسلب حرية املتهم الذي 
يتمت����������ع بقرينة الرباءة، وم����������ن مث يتعني حتديد مدته؛ وملا 
كانت املراقبة اإللكرتونية وس����������يلة بديلة عنه فإنه يتعني 
إخضاعها لقاعدة التحديد الزمين، مبعىن حتديد س����������قفاً 

زمنياً ال جيوز هلا جتاوزه.
م����������دى تطبيق القيود اخلاصة باالحتج����������از على املراقبة   .4
اإللكرتونية: هناك جمموعة من القيود املتعلقة باالحتجاز 
تصلح لتطبيقها عل����������ى املراقبة اإللكرتونية كبديل هلما، 
منه����������ا: ع����������دم جواز تطبي����������ق املراقب����������ة اإللكرتونية على 
املتهمني بارتكاب املخالفات، واس����������تجواب املتهم قبل 
خضوعه للمراقبة. وأن ال يك����������ون الوضع حتت املراقبة 
اإللكرتونية حمصناً من املراجع����������ة القضائية، مما يتطلب 

وضع نظام للطعن عليه.
عاشرًا: الشروط المادية والفنية الالزمة التخاذ قرار 

الوضع تحت المراقبة اإللكترونية: 
ال ختتلف الش����������روط املادية الالزمة للوضع حتت املراقبة 
اإللكرتونية يف حال����������ة تدبرياً بدياًل عن االحتجاز أم كانت 
بدياًل للعقوبات الس����������البة للحرية قصرية املدة، وتتمثل هذه 
الش����������روط يف: وجود مكان إقامة ثاب����������ت للمحكوم عليه، 
ووجود خط هاتفي ثابت دون أي ملحقات مثل اإلنرتنت، 
واس����������تخراج شهادة طبية تؤكد أن حالة احملكوم عليه تتوافق 
مع وضع السوار اإللكرتوين، إضافة إىل احلصول على موافقة 
مالك العقار أو مؤجره )فارس وكنزة، 2018م، ص: 65؛ 
عبد الكرمي وبشري، 2019م، ص: 7(. أما الشروط الفنية 
اليت البد من توافرها لتطبيق نظام املراقبة اإللكرتونية فتتمثل 

يف توافر جمموعة من األجهزة املتصلة فيما بينها لتتم املراقبة 
اإللكرتوني����������ة، حيث إن انفصال أحد ه����������ذه األجهزة عن 
اآلخر حيول دون السري احلسن للمراقبة اإللكرتونية، وبصفة 
عامة تنحصر الش����������روط الفنية لتطبيق املراقبة اإللكرتونية يف 
ثالث تقنيات متصلة فيما بينها بواسطة إشارات إلكرتونية 
ال سلكية مما يساعد على إبقاء الشخص اخلاضع للمراقبة 
ضمن جمال املراقبة، وتتمثل هذه التقنيات يف اآليت: )الباز، 

2016م، ص ص: 118-115(

الس����������وار اإللكرتوين: هو جهاز إلكرتوين يش����������به ساعة   .1
الي����������د، مصمم ليكون مضاد للصدمات ومضاد للماء، 
وال تعرقل النش����������اط اليومي للمراقب، ويثبت يف معصم 
اخلاضع للمراقبة أو يف أس����������فل س����������اقه حىت انتهاء مدة 
املراقبة. ويقوم هذا الس����������وار مبهمة إرس����������ال إشارات ال 
س����������لكية إىل وحدة املراقبة يف نطاق مكاين معني، ويف 
حالة خروج اخلاض����������ع للمراقبة عن هذا النطاق تنقطع 

تلك اإلشارات.
وح����������دة االس����������تقبال أو املراقبة: هي جه����������از يوضع يف   .2
عد للمراقبة، ويتصل خبط تليفوين ثابت ويقوم 

ُ
املكان امل

باس����������تقبال اإلشارات الواردة من الس����������وار اإللكرتوين، 
وإع����������ادة إرس����������اهلا إىل الكمبيوتر املرك����������زي املوجود يف 
املؤسس����������ة العقابي����������ة أو املركز املس����������ؤول ع����������ن املراقبة، 
باس����������تمرار، وعند فقدان هذه اإلشارات نتيجة خروج 
راقب عن نطاق تلقي اإلش����������ارات تقوم هذه الوحدة 

ُ
امل

تلقائياً بإرسال إشارات حتذيرية إىل مركز املراقبة. 
مركز املراقب����������ة: هو املركز الرئيس الذي يس����������تقبل مجيع   .3
اإلش����������ارات ويتضمن أجهزة االتصاالت الالس����������لكية 
الالزمة حلس����������ن إدارة عملية املراقب����������ة، ويقوم هذا املركز 
بتلقي اإلشارات الواردة من وحدة االستقبال يف أماكن 
املراقب����������ة مث يقارهنا باحلدود الزمني����������ة اليت جيب أن يلتزم 
راقب، كم����������ا يقوم بتحديد نوع وطبيعة اإلش����������ارات 

ُ
امل

املرس����������لة من وحدات االس����������تقبال، وما إذا كان سببها 
عدم التزام اخلاض����������ع للمراقبة بالنطاق املكاين احملدد أم 
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بسبب عبثه جبهاز املراقبة أم نتيجة عطل فين ال عالقة 
للمراقب به. 

حادي عش�������ر: التزامات الشخص الموضوع تحت 
المراقبة اإللكترونية:

إن الوض����������ع حت����������ت املراقب����������ة اإللكرتوني����������ة يتضمن منع 
الشخص من مغادرة بيته أو الغياب عنه، أو عن األماكن 
احملددة من قبل قاض����������ي تنفيذ العقوبة، وذلك خالل املدة 
ال����������يت حيددها القاضي يف قراره. كم����������ا إن املوضوعني حتت 
املراقبة اإللكرتونية خيضعون ملتابعة مكثفة من قبل املساعد 
راقب أن يضع الس����������وار 

ُ
االجتماع����������ي، لذا جيب عل����������ى امل

اإللكرتوين على مدار ساعات اليوم وعليه أن حيرتم األوقات 
واحمليط احملدد لتنقالته من قبل القاضي )أوتاين، 2009م، 
ص: 146(. وتتمث����������ل أبرز التزامات الش����������خص املوضوع 
حت����������ت املراقبة اإللكرتونية يف اآليت: )الباز، 2016م، ص: 

120؛ فارس وكنزة، 2018م، ص: 65(

االنصي����������اع لتوجيهات جهات اإلش����������راف واملس����������اعد   .1
االجتماعي، واخلضوع للفحوصات الطبية املقررة.

ال����������رد على الدع����������اوى املوجهة من قب����������ل قاضي تنفيذ   .2
العقوبة.

تعويض الض����������رر بصورة كلية أو جزئية، وأداء الغرامات   .3
والنفقات املالية املستحقة للخزينة العامة.

املنع من قيادة بعض املركبات احملددة يف فئات الرخص   .4
املنصوص عليها يف قانون السري.

املنع من مزاولة العمل إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت يف   .5
معرض ممارسته.

املنع من مقابلة بعض األش����������خاص احملكومني، وخاصة   .6
املسامهني يف اجلرمية.

املنع من الدخ����������ول يف عالقات من أي نوع مع بعض   .7
األشخاص، وخاصة مع اجملين عليه.

املنع من حيازة الس����������الح أو محله وإتباع دورات خاصة   .8
يف واجبات املواطنة.

ويتم إلغاء املراقبة اإللكرتونية إذا توافرت شروط معينة، 

يف مقدمتها انتهاء مدهتا، أو زوال أس����������باهبا، أو إذا طلب 
احملك����������وم عليه هذا اإللغاء، ويك����������ون ذلك إذا اتضح له أن 
ه����������ذا النظام يتعارض مع حيات����������ه اخلاصة أو املهنية، أو يف 
حال مل يقم اخلاضع للمراقبة بتنفيذ شروطها، أو إذا صدر 
ضده أحكام جنائية أثن����������اء مدة املراقبة، وكذلك إذا رفض 
التعديالت اليت قد يفرضها قاضي تنفيذ العقوبة )الكيالين، 

2013م، ص: 55(. 
ومن خ����������الل التعرف عل����������ى مفهوم وش����������روط وآليات 
نظام املراقبة اإللكرتونية وطريقة عمله والتزامات الشخص 
املوضوع حتت املراقبة اإللكرتونية، يتضح أنه نظام يتس����������م 

مبجموعة من الصفات من أبرزها اآليت: 

إنه توظيف ألدوات ووس����������ائل التقني����������ة الرقمية يف   -
مراقبة املتهمني واحملكومني.

إنه يقوم على رك����������ن الرضا، حيث ال ميكن تطبيقه   -
إال مبوافقة املتهم، أو احملكوم عليه، واحلصول على 
موافقة ش����������خصية من ويل أمره إذا كان قاصراً. كما 
جيب أن يصدر األم����������ر بتطبيقه من جهة قضائية، 
وه����������ي اليت تتابع تنفيذه، مبس����������اعدة أجهزة أخرى. 
كما أنه نظام يرتبط بش����������رط امل����������دة، أي إنه يعترب 
حمدد املدة؛ فينتهي بعد اس����������تنفاذ املدة اليت كانت 
مقررة لالحتجاز، أو مدة العقوبة احملكوم هبا كلها 

أو جزء منها. 
إنه أقل تكلفة من نظ����������ام الوضع يف االحتجاز أو   -

السجن.
يُعد نظاماً موثوقاً، حيث يقوم بعمله بكل احرتافية،   -

دون خطاً يف حتديد موقع املراقب.
الدراسات السابقة:

يف إطار اجلدل الدائر حول العقوبات الس����������البة للحرية 
 (W. Patchin( ”أجرى كل من “باتش����������ني وكيفيليس
N. Keveles, 2004 & دراس����������ة وصفية حتليلية حول 
اس����������تخدام السجن كاس����������تجابة هامة للجرمية يف الواليات 
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املتح����������دة، وضرورة البحث عن بدائ����������ل تتالىف عيوبه. وقد 
بينت نتائجها إقرار القي����������ادات احلكومة واملثقفني بضرورة 
إجياد بدائل للسجن تتالىف مش����������اكله االجتماعية، وتقلل 
النزعة لالرتداد إىل الس����������لوك اإلجرامي، إضافة إىل التقليل 
من التكلفة اليت تتكبدها الدول يف إقامة السجون واإلنفاق 
 CHJ,( عليه����������ا. كما أجرى مرك�������ز الصح�������ة والعدالة
2007( بوالي����������ة إيلينوي األمريكية دراس����������ة استكش����������افية 
هدف����������ت إىل التع����������رف على جهود الوالي����������ة يف التعامل مع 
اجلرائ����������م املصاحبة للمخ����������درات، ومدى إج����������ازة نظامها 
القضائ����������ي للعقوبات البديلة للس����������جن يف هذا اجملال. وقد 
كش����������فت نتائجها أن����������ه رغم اتباع الوالي����������ة مناهج متقدمة 
للتعامل م����������ع اجلرائم املصاحبة للمخدرات، إال أن نظامها 
القضائي ال حيافظ على االلتزام بتقدمي بدائل لس����������جن غري 
العنيفني املشرتكني يف جرائم املخدرات. كما بينت النتائج 
وجود تأييد قوي من املعنيني هبذه اجلرائم للبدائل العالجية 
للمدنني عوضاً عن سجنهم، وأن هذه البدائل ذات قيمة 

اجتماعية، ونفسية. 
وفيما يتعلق بأوضاع النس����������اء سواء يف االحتجاز أم يف 
الس����������جن واألضرار املرتتبة ذلك، والعقوب����������ات البديلة اليت 
ميكن استخدامها لتقيهن هذه األضرار، أجرت »نوبليت« 
)Noblet, 2008) دراسة وصفية هدفت إىل تسليط 
الضوء على املعاملة اليت تتلقاها احملتجزات واملس����������جونات، 
وما تعانينه من حرمان اقتصادي واجتماعي. وقد كشفت 
نتائجها أن نس����������بة كبرية الس����������جينات يف اململكة املتحدة 
حمتجزات على ذم����������ة التحقيق، وأن األمه����������ات املنجبات 
بدون زواج تعاملن بقس����������وة، وتعانني من مشكالت عدة، 
أبرزها: ازدحام الس����������جون، وس����������وء أحوهلن النفسية نتيجة 
الفصل بينهن وبني أطفاهلن، وكذلك انتشار االضطرابات 
العقلي����������ة، واالكتئاب، وإن س����������جن امل����������رأة اجلاحنة بغرض 
اإلص����������الح غري ذي جدوى خصوص����������اً؛ ومن مث فإن إجياد 
بدائل الحتجاز أو سجن النساء يعد من األمور الضرورية. 
وعلى املس����������توى العاملي أجرت األمم املتحدة )2011م( 

دراس����������ة وصفية حتليلية ضمن دليل حقوق اإلنسان اخلاص 
بالقضاة واملدع����������ني العامني واحملام����������ني، هدفت إىل تناول 
املعايري الدولية اليت تش����������جع على اس����������تخدام التدابري غري 
االحتجازية، والتعرف على أهداف هذه التدابري، وأكثرها 
فائ����������دة لتحقيق العدالة. وقد أظه����������رت نتائجها أن اهلدف 
من التدابري غري االحتجازية يتمثل يف املساعدة يف إصالح 
وردع اجلاين ودجمه من جديد يف جمتمعه، مع مراعاة مصاحل 

اجملتمع ومصاحل اجلاين يف إطار القانون.
ويف البيئة العربية أجرى الكساس����������بة )2012م( دراسة 
وصفي����������ة مقارنة هدفت إىل التعرف على إش����������كالية تطبيق 
العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة، وأمهية تطبيق بدائلها 
يف إصالح اجلاين وتأهيله. وقد كش����������فت نتائجها أن أبرز 
اإلشكاليات اخلاصة بتنفيذ هذه العقوبات تتمثل يف: مدى 
مالءمة تطبيقها، وجدواها يف إصالح اجلاين وتأهيله، وأهنا 
قص����������ر مدهتا ميثل صعوبات كبرية حت����������ول دون التمكن من 
تنفي����������ذ الربامج اإلصالحية والتأهيلية، وأن الفائدة املتحققة 
من ورائها تقل بكثري عن اآلثار السلبية املرتتبة عليها؛ وهذا 
ما يدعو السياسة العقابية املعاصرة إىل تبين اجتاهاً إصالحياً 
يق����������وم على إجياد وتطبيق عقوب����������ات بديلة هلا مثل: اإلفراج 

الشرطي، واملراقبة االلكرتونية.
وفيم����������ا يتعلق ليس فقط بالس����������جن قص����������ري املدة، بل 
وباالحتج����������از للمتهم����������ني أج����������رى الكي����������الين )2013م( 
وصفية مقارنة للتعرف عل����������ى العقوبات البديلة لالحتجاز 
والعقوب����������ات الس����������البة للحري����������ة القصرية امل����������دة. وقد بينت 
نتائجه����������ا أن الدول اليت طبق����������ت العمل بالعقوبات البديلة 
عوضاً عن االحتجاز أو العقوبات الس����������البة للحرية قصرية 
امل����������دة حققت أه����������داف العدالة والسياس����������ة العقابية، ويف 
مقدمتها حتقق الردع العام واخلاص، واملس����������اعدة يف تأهيل 
اجل����������اين وإعادة دجمه يف اجملتمع. كما كش����������فت النتائج أن 
جن����������اح العقوبات البديل����������ة يف حتقيق التأهي����������ل االجتماعي 
للمحكوم عليه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقيام املشرع بتحديث 
مفهومه الشامل عن هذه العقوبات وتشريع بدائل جديدة 
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ومبتك����������رة مثل: املراقب����������ة اإللكرتونية. كم����������ا قامت املنظمة 
الدولية لإلصالح اجلنائي )2014م( بإجراء دراسة مقارنة 
تناولت من خالهلا إشكالية التدابري االحتجازية يف مرحلة 
م����������ا قبل احملكم����������ة أو ما قبل اإلدان����������ة يف كل من: األردن، 
وتونس، واجلزائر، ومص����������ر، واليمن. وتوصلت إىل جمموعة 
من النتائج من أبرزها: إن األولوية يف الدول حمل الدراس����������ة 
ما ت����������زال للتدابري االحتجازية، وذل����������ك نتيجة وجود منطية 
ذهني����������ة وثقافة جمتمعية يف هذه الدول تنظر للعقوبة كإجراء 
ث����������أري من اجلاين وليس كتدب����������ري يهدف إىل إعادة إدماجه 
يف اجملتم����������ع. كما إن القضاة ق����������د ألفوا واعتادوا اللجوء إىل 
التدابري والعقوبات الس����������البة للحرية كوسيلة للحفاظ على 
األمن اجملتمعي، باعتبارها أيس����������ر وأس����������هل بالنس����������بة هلم، 
خصوص����������اً يف ظل عدم كفاية النص����������وص القانونية املتعلقة 
بالتدابري غري االحتجازية. كما كش����������فت الدراس����������ة إنه من 
الالف����������ت لالنتب����������اه أن الدول حمل الدراس����������ة مجيعها مل تُقر 
تدابري وإج����������راءات احتجازية صديقة للمرأة أو حساس����������ة 
للنوع االجتماعي، فالتدابري واإلجراءات املعمول هبا بشأن 
الرج����������ال هي ذاهت����������ا املطبقة على النس����������اء. وفيما له عالقة 
بالعقوبات البديلة لسجن املرأة يف اململكة العربية السعودية 
أجرت القحطاين )2015م( دراس����������ة مسحية سعت من 
خالهلا إىل التعرف على العقوبات البديلة للسجن املالئمة 
لردع وإصالح املرأة اجملرمة من وجهة نظر العاملني يف بعض 
اجلهات ذات العالقة جبرائم النس����������اء )القضاة، واحملققني، 
والضباط، واألخصائيني االجتماعيني بسجن النساء مبدينة 
الرياض(. وقد بينت نتائجها موافقة املبحوثني على مالءمة 
بدائل السجن للمرأة الس����������عودية املرتكبة للجرمية، وقدرهتا 
عل����������ى ردعها وإصالحها، حيث حتف����������ظ العقوبات البديلة 
للسجن املرأة السعودية وأس����������رهتا من الوصم االجتماعي، 
وتصون كرامتها وتقومها، كما متنح اجلاحنات فرص أفضل 
للتأهيل والتوعية وتردع األخريات؛ يف حني يدمر الس����������جن 
مستقبلهن. كما كشفت النتائج أيضاً عن قدرة العقوبات 
البديلة على التخلص من مش����������كالت االحتجاز والتوقيف 

والس����������جن قصري املدة. وأجرى العنزي )2016م( دراس����������ة 
وصفي����������ة حتليلية هدفت إىل التعرف عل����������ى أنواع العقوبات 
البديل����������ة لالحتجاز والس����������جن يف القان����������ون الكوييت. وقد 
بينت نتائجها أن اإلس����������راف يف اس����������تخدام عقوبة السجن 
أدى إىل اكتظاظ الس����������جون بالنزالء، دون متييز بينهم من 
حيث ظروفهم الصحية واالجتماعية، وما إذا كانوا جمرمني 
بالصدفة أو للمرة األوىل أم معتادي اإلجرام، ويرتتب على 
ذلك العديد من األضرار الصحية والنفس����������ية واالجتماعية 
بالنس����������بة للمس����������جون جتعل اإليالم املرتتب على السجن 
يفوق اجلرم املرتكب، كما متتد التأثريات الس����������لبية للسجن 
إىل أسرة املس����������جون وجمتمعه من خالل ما حيدثه السجن 
من وص����������م اجتماعي، إضافة إىل األخطار اليت يش����������كلها 
خرجيو السجون ممن مل يتم إصالحهم على اجملتمع. وبينت 
النتائج أيضاً أن العقوبات البديلة للس����������جن تتسم بالتعدد 
والتنوع، ومن مث ميكن أن يستنبط منها املشرع ما يتناسب 

مع جمتمعه وما حتكمه من شرائع دينية وعادات وتقاليد.
وبالتوازي مع النجاحات اليت حققتها بدائل العقوبات 
الس����������البة للحرية سعت جمموعة من الدراسات إىل التأصيل 
هلذه البدائل، من خالل حتديد األس����������انيد اليت تربر اللجوء 
إليها كبدائل لالحتجاز والعقوبات الس����������البة للحرية قصرية 
امل����������دة، ويف هذا االجتاه أجرى مرابيط )2013م( دراس����������ة 
مفاهيمي����������ة تأصيلي����������ة تناولت فلس����������فة ومش����������روعية بدائل 
العقوب����������ات الس����������البة للحرية. وكش����������فت أن األخذ ببدائل 
العقوب����������ات الس����������البة للحري����������ة مل يعد خياراً ثانوي����������اً، فأمام 
املؤش����������رات اخلطرية للعقوبات السالبة للحرية سعت العديد 
من الدول إىل تبين بدائل هلذه العقوبات من بينها: العمل 
للمنفعة العامة، واملراقبة االلكرتونية، واإلفراج املقيد بشرط، 
وإن الدراسات العلمية القانونية واالجتماعية واالقتصادية 
تش����������ري بوضوح إىل ج����������دوى وفوائد األخذ هب����������ذه البدائل. 
كما تناولت دراس����������ة هياجن����������ة )2016م( اإلطار النظري 
والفلس����������في ملفهوم العقوبات والتداب����������ري البديلة اليت تتبناها 
التشريعات العقابية املعاصر. وقد خُلصت إىل أن منظومة 
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العقوبات والتدابري البديلة إذا ما مت تبنيها من قبل التشريع 
اجلنائي كاس����������تجابة للمتغريات يف الفلس����������فة العقابية، فإهنا 
ال تصطدم مع األصول القانونية، بش����������رط أن يكون تبنيها 
عل����������ى حنو متوازن ومواٍز للعقوبة األصلية؛ فمن ش����������أهنا أن 
تعاجل وتتالىف اآلثار السلبية املرتتبة على سلب احلرية، كما 
ميكن من خالهلا حتقق تكامل وظائف العقوبة وجدواها يف 

اإلصالح والتأهيل.
وفيما يتعل����������ق باملراقبة اإللكرتونية حتدي����������داً كبديل عن 
االحتجاز والسجن قصري املدة، قامت أوتاين )2009م) 
بإجراء دراس����������ة وصفية حتليلية للتع����������رف على نظام الوضع 
حتت املراقبة االلكرتونية، وأهم اإلش����������كاليات املثارة حوله. 
وقد أسفرت عن جمموعة من النتائج، من أبرزها: أن نظام 
الوضع حتت املراقبة االلكرتونية وإن كان ميثل مرحلة جديدة 
يف تاريخ العقوبة، إال أنه ال خيرج عن النموذج العقايب، وهو 
ليس إال حتديثاً تقنياً لتنفيذها، فهو يف جوهره ومنطقه ميثل 
مساساً جسدياً يهدف إىل حرمان الشخص من حريته يف 
)الذهاب واإلياب(. وفيما يتعلق باس����������تخدام نظام املراقبة 
اإللكرتونية كبديل لالحتجاز والتوقيف للمتهمني )احلبس 
االحتياط����������ي( أج����������رى الوليد )2013م) دراس����������ة وصفية 
حتليلي����������ة هدفت إىل التعريف هب����������ذا النظام ومربرات تطبيقه 
كبديل لالحتجاز، وجدواه يف حتقيق أهداف االحتجاز. 
وقد بينت نتائجها إن أمهية تطبيق نظام املراقبة االلكرتونية 
كبديل عن االحتج����������از ال تقل عن أمهيته كبديل للعقوبة، 
خاصة إنه حيافظ على متتع املته����������م بقرينة الرباءة. كما إنه 
حيقق ق����������دراً كبرياً من التوازن بني حق����������وق وحريات األفراد 
واملصلحة العام����������ة للمجتمع. وفيما يتعل����������ق بتطبيق نظام 
املراقب����������ة اإللكرتوني����������ة كعقوبة بديلة عن احتجاز وس����������جن 
األحداث أجرى كل من قش����������طة وإمام )2017م) دراسة 
وصفية حتليلية مقارنة هدفت إىل التعرف على دوافع تطبيق 
املراقبة اإللكرتونية كبديل حلبس األحداث. وقد كش����������فت 
نتائجها أن مراعاة مصلحة احلدث وأس����������رته واجملتمع تأيت 
يف مقدمة م����������ربرات اللجوء إىل املراقب����������ة اإللكرتونية؛ فهذا 

النظام له تأثري كبري يف التخفيف من ازدحام املؤسس����������ات 
اإلصالحية والتأهيلية، حيث يسمح بتوجيه وتأهيل احلدث 
يف اجملتمع – الوسط احلر للعقوبة- حىت ال يدخل السجن 
نتيج����������ة جرم غري خطري، ومن مث خيتلط بوس����������ط الس����������جن 
الفاس����������د الذي يُعد مدرس����������ة لتعلم اجلرمية. أما فارس وكنزة 
)2018م( فقد قاما بإجراء دراس����������ة وصفية للتعرف على 
م����������ربرات تطبيق نظام املراقبة اإللكرتوني����������ة بدياًل للعقوبات 
السالبة للحرية قصري املدة. وقد بينت نتائجها أن املساوئ 
واآلثار الس����������لبية الناجتة عن العقوبة السالبة للحرية قصرية 
امل����������دة تأيت يف مقدمة األس����������باب اليت باجت����������اه تطبيق نظام 
املراقب����������ة اإللكرتونية يف العديد من الدول. وأن نظام املراقبة 
اإللكرتونية كأي نظام عقايب آخر ال خيلو من الس����������لبيات 
إال أنه يبقى من أفضل بدائل العقوبات الس����������البة للحرية. 
ويف حماولة للتعرف على مدى قدرة نظام املراقبة اإللكرتونية 
على حتقيق أغ����������راض العقوبة املتمثل����������ة يف إصالح وتأهيل 
اجل����������اين وع����������دم عودته للجرمية أجرى كل م����������ن عبد الكرمي 
وبشري )2019م( دراسة تأصيلية مقارنة أظهرت نتائجها 
أن نظ����������ام املراقبة اإللكرتونية ميثل انعكاس����������اً حقيقياً الجتاه 
التش����������ريعات العقابية املعاصرة حنو تكريس سياس����������ة جنائية 
فعالة من ش����������أهنا خدمة اجملتمع واجمل����������رم معاً، كما إنه نظام 
من شأنه حتقيق مزايا عظيمة تنعكس على الفرد واجملتمع، 
من أبرزها: حل مش����������كلة اكتظاظ الس����������جون والتقليل من 
نفقاهتا، إضافة إىل إنه يساعد على جتنب احملكومني خماطر 

السجن.   
التعليق على الدراسات السابقة:

ومن خالل االستعراض السابق جملموعة من الدراسات 
السابقة املرتبطة مبوضوع وأهداف الدراسة احللية يتضح إن 
بدائل االحتجاز، والعقوبات الس����������البة للحرية قصرية املدة 
باتت حتظى باهتمام متزايد سواء من قبل املنظمات الدولية 
ويف مقدمتها األمم املتحدة، أم من قبل النظم التشريعية يف 
معظ����������م الدول واجملتمعات، وذلك ملا ميكن أن تقوم به من 
دور جوهري يف احلد من هذه اآلثار والتداعيات الس����������لبية 



22

جملة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )5(، ص ص 1-41 سبتمرب 2020 / حمرم 1442هـ

ال����������يت ترتب عل����������ى االحتجاز، والعقوبات الس����������البة للحرية 
خصوصاً املرتتبة على احتجاز وس����������جن املرأة. كما بينت 
الدراسات السابقة أن العديد من النظم العقابية أصبحت 
تس����������تخدم  نظام املراقبة اإللكرتونية كبديل عن االحتجاز 
والعقوب����������ات الس����������البة للحرية قصرية امل����������دة، باعتباره أحد 
الوس����������ائل أو األس����������اليب احلديثة اليت أثبتت قدرهتا بشكل 
عملي يف التغلب على العديد من اإلش����������كاليات القانونية، 
والتأث����������ريات االجتماعية والصحية والنفس����������ية واالقتصادية 
السلبية املرتتبة على االحتجاز وسلب احلرية عموماً وللمرأة 

على وجه اخلصوص.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
أوال: منهج الدراسة: 

انطالقا من موضوع وأهداف الدراسة احلالية، وظفت 
Mixed-( الباحث����������ة التصمي����������م املختلط ملنهج البح����������ث

Method Design( وهو أس����������لوب ميت����������از بالعديد من 
الفوائ����������د، حيث يقوم على اس����������تخدام أكث����������ر من مدخل 
منهج����������ي؛ مبا يكفل الدع����������م املتبادل ب����������ني نوعي البحث 
الكم����������ي والكيف����������ي )Robson, 2002, P: 5(، وعلى 
هذا األساس اس����������تخدام الباحثة املنهج الوصفي مبداخله: 

املسحي، والتحليلي، واالستنتاجي.
ثانيا: مجتمع الدراسة: 

يتك����������ون جمتم����������ع الدراس����������ة احلالية من مجي����������ع أعضاء 
وعضوات هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية احلكومية 
واألهلي����������ة مبدينة الرياض، الذين ترتبط ختصصاهتم مبوضوع 
الدراس����������ة، وتتمثل هذه التخصصات يف: علم االجتماع، 
واخلدمة االجتماعية، والش����������ريعة والقانون، وعلم النفس يف 

العام اجلامعي 1441/1440ه.

ثالثاً: عينة الدراسة: 
استخدمت الباحثة أكثر من أسلوب الختيار وحتديد 
عينة الدراسة، حيث مت اس����������تخدم أسلوب املسح الشامل 
يف حتديد اجلامعات الس����������عودية احلكومي����������ة واألهلية مبدينة 

الرياض، مث استخدمت أس����������لوب العينة الطبقية يف اختيار 
أفراد عينة الدراس����������ة من الكليات، واألقس����������ام بالكليات. 
كما استخدمت معادلة »ستيفن متبسون« لتحديد حجم 
العينة، ووفقاً هلذه املعادلة بلغ عدد مفردات عينة الدراس����������ة 

)217( عضو وعضوة هيئة تدريس. 
رابعا: أداة الدراسة: 

بناء على طبيعة جمتمع الدراسة وموضوعها، استخدمت 
الباحثة االس����������تبانة باعتبارها األداة األكثر مالءمة لتحقيق 
أهداف الدراس����������ة. وقد قامت ببنائها اعتماداً على األدب 
النظري والدراسات الس����������ابقة املرتبطة مبوضوع الدراسة، مث 
قامت بتقنينها عرب التحقق من صدقها وثباهتا، وذلك على 

النحو اآليت:
التحق����������ق من ص����������دق األداة )االس����������تبانة(: قد قامت   .1
الباحثة بالتأكد من صدق االستبانة من خالل اآليت:

التحق����������ق من الص����������دق الظاهري ل����������ألداة )صدق  أ. 
احملكم����������ني(: بعد االنتهاء من بناء أداة الدراس����������ة، 
مت عرضها على جمموعة من احملكمني املتخصصني 
يف عل����������م االجتماع، والش����������ريعة والقانون، واخلدمة 
االجتماعية، وعلم النفس، واإلحصاء، بلغ عدهم 
)15( أكادميي����������اً، درجته����������م العلمي����������ة دكتوراه فما 
فوق، وقد طُلب منهم  التفضل مش����������كورين إبداء 
الرأي واملقرتح����������ات حول حماور االس����������تبانة؛ وبناء 
عل����������ى آرائهم ومقرتحاهتم، قام����������ت الباحثة بإجراء 

التعديالت الالزمة.
التحقق م����������ن الصدق الداخلي ل����������ألداة )صدق  ب. 
االتساق(: بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة 
الدراس����������ة قامت الباحثة بتطبيقها ميدانياً على عينة 
استطالعية مكونة )30( مفردة من مفردات جمتمع 
الدراس����������ة، وعلى بيانات هذه العينة مت حس����������اب 
معامل االرتباط »بريسون« ملعرفة الصدق الداخلي 
لالس����������تبانة، وكانت النتائج عل����������ى النحو املوضح 

باجلدول اآليت:
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جدول )1( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محاور الدراسة بالدرجة الكلية لكل محور )ن=30)   

المعيقات التي قد تواجه تطبيق نظام 
المراقبة اإللكترونية 

التأثيرات اإليجابية المتوقعة لتطبيق 
نظام المراقبة اإللكترونية

المبررات التي تدفع باتجاه تطبيق نظام 
المراقبة اإللكترونية

معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
**0,808 1 **0,730 1 **0,664 1
**0,798 2 **0,830 2 **0,750 2
**0,642 3 **0,817 3 **0,830 3
**0,741 4 **0,791 4 **0,779 4
**0,749 5 **0,747 5 **0,869 5
**0,662 6 **0,939 6 **0,856 6
**0,764 7 **0,845 7 **0,901 7
**0,736 8 **0,880 8 **0,785 8
**0,839 9 **0,861 9 **0,832 9
**0,752 10 **0,598 10 **0,827 10
**0,730 11 **0,847 11 **0,868 11
**0,754 12 **0,894 12 **0,777 12

- - **0,859 13 **0,851 13
- - **0,879 14 **0,767 14
- - **0,888 15 **0,845 15
- - **0,871 16 - 16

** دال عند مستوى )0.01) 

يتض����������ح من خالل اجلدول الس����������ابق رقم )1( أن مجيع 
عبارات احملاور دالة عند مستوى )0,01(، حيث تراوحت 
معام����������الت االرتباط حملور »امل����������ربرات« ما بني )0,664، 
0,901(، وحملور التأث����������ريات اإلجيابية ما بني )0,598، 
0,939(، وحملور املعيقات ما بني )0,642، 0,839(، 

ومجيعها مؤشرات صدق مرتفعة وكافية ميكن الوثوق هبا يف 
تطبيق الدراسة احلالية.

التحقق من ثبات األداة )االستبانة(: مت قياس ثبات   .2
أداة الدراسة )االستبانة( باستخدام معامل الفا كرونباخ، 

وكنت النتائج كما هو موضح باجلدول اآليت:
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جدول رقم )2( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة )ن = 30) 

عدد المحورم
العبارات

معامل الثبات

املراقبة 1 تطبيق  باجتاه  تدفع  اليت  والصحية(  االجتماعية،  )القانونية،  املربرات 
املرأة يف  قصرية  للحرية  السالبة  العقوبات  أو  االحتجاز  االلكرتونية كبديل عن 

اجملتمع السعودي
150,860

أو 2 االحتجاز  عن  االلكرتونية كبديل  املراقبة  لتطبيق  املتوقعة  اإلجيابية  التأثريات 
160,868العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة املرأة يف اجملتمع السعودي

املعيقات )القانونية، االجتماعية والنفسية، البشرية والتقنية( اليت قد تواجه تطبيق 3
املراقبة االلكرتونية كبديل عن االحتجاز أو العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة 

املرأة يف اجملتمع السعودي
120,884

430.886الثبات الكلي لألداة

يوضح اجلدول الس����������ابق رقم )2( أن اس����������تبانة الدراسة 
تتمتع بثبات مقب����������ول إحصائياً، حيث بلغت قيمة معامل 
الثب����������ات الكلي����������ة )ألف����������ا( )0,889(، كم����������ا تراوحت قيم 
معامالت الثبات للمحاور ما بني )0,860، 0,884(، 
وهي درجة ثبات عالية ميكن الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة 

احلالية. 
وبذلك وصلت االس����������تبانة إىل صورهتا النهائية الصاحلة 

للتوزيع، وقد تكونت من جزأين مها:
اجلزء األول: حماور الدراس����������ة: وتكون من ثالثة حماور 

احتوت على )43( عبارة، على النحو اآليت:
المح�������ور االول: امل����������ربرات )االجتماعي����������ة، القانونية 
واالقتصادية، الصحية والنفس����������ية( اليت تدفع باجتاه تطبيق 
املراقب����������ة االلكرتوني����������ة كبديل عن االحتج����������از أو العقوبات 
الس����������البة للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي: 

وتكون هذه احملور من )15( عبارة يف ثالثة أبعاد هي:
الُبعد األول: املربرات االجتماعية وتكون من )5(   -

عبارات.
الُبعد الثاين: املربرات القانونية واالقتصادية وتكون   -

من )7( عبارات.
الُبعد الثالث: املربرات الصحية والنفس����������ية وتكون   -

من )3( عبارات.
المح�������ور الثان�������ي: التأثريات )االجتماعي����������ة، القانونية 
واالقتصادية، الصحية والنفس����������ية( اإلجيابية املتوقعة لتطبيق 
املراقبة االلكرتونية كبديل عن االحتجاز أو الس����������جن قصري 
املدة للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي: وتكون هذه احملور من 

)15( عبارة يف ثالثة أبعاد هي:
الُبعد األول: التأثريات االجتماعية اإلجيابية وتكون   -

من )4( عبارات.
القانوني����������ة واالقتصادية  التأث����������ريات  الث����������اين:  الُبعد   -

اإلجيابية وتكون من )8( عبارات.
الُبعد الثالث: التأثريات الصحية والنفسية اإلجيابية   -
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وتكون من )3( عبارات.
المحور الثالث: املعيقات اليت قد تواجه تطبيق املراقبة 
االلكرتونية كبديل عن االحتجاز أو الس����������جن قصري املدة 
للمرأة يف اجملتمع السعودي: وتكون هذه احملور من )12(.

وقد طلبت الباحثة من أفراد الدراس����������ة اإلجابة عن كل 
عبارة من عبارات حمور االس����������تبانة من وفقاً ملقياس متدرج 

مخاسي، وذلك بوضع عالمة )√( وفقاً للجدول اآليت:
جدول رقم )3( تحديد فئات المقياس المتدرج الخماسي

منخفضة منخفضةمتوسطةعاليةعالية جدًا
جدًا

5.0 – 4.214.20 – 3.413.40 – 2.612.60 – 1.811.80 – 1

الج�������زء الثاني: وهو يتناول البيان����������ات األولية اخلاصة 
بأفراد عينة الدراسة مثل: الدرجة العلمية، التخصص، نوع 

اجلامعة.
وقد مت توزيع أداة الدراسة )االستبانة( باستخدام التوزيع 
اإللكرتوين، عرب حتويلها إىل الصيغة اإللكرتونية، وإرس����������اهلا 
بالربي����������د اإللكرتوين إىل أعضاء وعضوات هيئة التدريس يف 
األقسام املس����������تهدفة. وقد انتظرت الباحثة فرتة زمنية حلني 
اس����������تجابة العدد املطلوب من أفراد الدراسة ألداهتا. وبعد 
اكتمال العدد املس����������تهدف مت ترميز بيانات االستبانات ، 
وإدخاهلا إىل برنامج احل����������زم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
)SPSS(على احلاسب اآليل، وملعاجلة البيانات مت استخدام 

األساليب اإلحصائية اآلتية:  
التكرارات والنسب املئوية للتعرف على اخلصائص   -

الوظيفية ألفراد الدراسة.
 )Pearson correlation(معامل ارتباط بريسون  -

حلساب صدق االتساق الّداخلي ألداة الدراسة.
معامل ألفا كرونباخ )Cronbach›s Alpha( حلساب   -

معامل ثبات احملاور املختلفة ألداة الدراسة.  
املتوس����������ط احلس����������ايب ) Mean( وذلك ملعرفة مدى   -
ارتفاع أو اخنفاض اس����������تجابات أفراد الدراسة عن 

احملاور الرئيسة )متوسطات العبارات(.
االحنراف املعياري )Standard Deviation( وذلك   -
للتع����������رف على مدى احن����������راف اس����������تجابات أفراد 
الدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، 
ولكل حمور من حماورها الرئيس����������ة عن متوس����������طاهتا 

احلسايب.
 ،)Kruskal Wallis( اختبار كروس����������كال واالس  -
وذل����������ك للتحقق مما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائياً يف 
استجابات أفراد الدراس����������ة حول حماور الدراسة باختالف 

متغريي: الدرجة العلمية، والتخصص.
 independent( لعينتني مس����������تقلتني )اختبار )ت  -
sample t-test( وذل����������ك للتحق����������ق مم����������ا إذا كانت 
هناك ف����������روق ذات دالة إحصائياً يف اس����������تجابات 
أفراد الدراس����������ة حول حماورها باختالف متغري نوع 

اجلامعة.
عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

أواًل: النتائج الخاصة بالمتغيرات الوظيفية ألفراد عينة 
الدراسة:

أظهرت نتائج حتليل البيانات املتعلقة باملتغريات الوظيفية 
ألفراد عينة الدراس����������ة أن توزيعهم وفق����������اً هلذه املتغريات هو 

على النحو املبني باجلدول اآليت:
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جدول رقم )4( توزيع أفراد الدراسة وفقاً لخصائصهم الوظيفية ) حكومية 154+ أهلية 63)

النسبة المئويةالتكرارالمتغيراتالنسبة المئويةالتكرارالمتغيرات

الدرجة العلمية

3918أستاذ

التخصص

10548.4علم اجتماع
4621.2خدمة اجتماعية8639.6أستاذ مشارك

5726.3شريعة وقانون4822.1أستاذ مساعد

94.1علم نفس3013.8محاضر
---146.5معيد

نوع الجامعة
----14466.4حكومية
---7333.6أهلية

217100المجموع217100المجموع

يتضح من خالل اجلدول السابق رقم )4( أن )86( 
من أفراد الدراسة بنسبة )39,6%( درجتهم العلمية استاذ 
مشارك، تليهم من درجتهم العلمية أستاذ مساعد بنسبة 
مما   ،)%18( بنسبة  أستاذ  درجتهم  من  مث   ،)%22,1(
الدراسة وبنسبة )79,7(  عينة  أفراد  غالبية  أن  إىل  يشري 
مما  فوقها(،  فما  )دكتوراه  رفيعة  عملية  درجات  حيملون 
املعريف  والرتاكم  خلرباهتم  نتيجة  آرائهم  يف  موثوقية  يعطي 
خبصوص موضوع الدراسة. كما يتضح أن النسبة األكرب 
من أفراد عينة الدراسة )48,4%( ختصصهم علم اجتماع، 
يليهم من ختصصهم شريعة وقانون بنسبة )26,3%(، مث 
نفس  علم  بنسبة )21,2%(، وأخرياً  االجتماعية  اخلدمة 
بنسبة )4,1%( ويشري ذلك إىل تنوع ختصصات مفردات 
العينة، وارتباطها القوي مبوضوع الدراسة. كما يتضح من 
أفراد  من  األكرب  النسبة  أن  السابق  اجلدول  نتائج  خالل 
الرياض  مبدينة  احلكومية  اجلامعات  يف  يعملون  الدراسة 
بنسبة بلغت )66,4%(، يف حني بلغت نسبة من يعملون 
منطقية  نسبة  وهي   ،)%33,6( األهلية  اجلامعات  يف 
أغلبها  الرياض حيث إن  تتفق مع واقع اجلامعات مبدينة 
جامعات حكومية، إضافة إىل أهنا تضم العدد األكرب من 

أعضاء وعضوات هيئة التدريس يف جمتمع الدراسة وذلك 
يعود إىل إن أعداد الطالب يف هذه اجلامعات هو أكرب 

بكثري جداً من أعداد الطالب يف اجلامعات األهلية. 
ثانياً: النتائج الخاصة بمحاور الدراسة واإلجابة عن 

تساؤالتها: 
)االجتماعية،  املربرات  األول:  باحملور  املتعلقة  النتائج 
القانونية واالقتصادية، الصحية والنفسية( اليت تدفع باجتاه 
تطبيق املراقبة االلكرتونية كبديل عن االحتجاز أو العقوبات 

السالبة للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي.
والقانونية  االجتماعية،  املربرات  على  للتعرف 
واالقتصادية، والصحية والنفسية، اليت تدفع باجتاه تطبيق 
السجن  أو  االحتجاز  عن  كبديل  االلكرتونية  املراقبة 
نظر  وجهة  من  السعودي  اجملتمع  يف  للمرأة  املدة  قصري 
املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  مت  الدراسة،  أفراد 
الستجاباهتم  املعياري  واالحنراف  احلسابية  واملتوسطات 
ملتوسطاهتا  وفقاً  وترتيبها  احملور،  هذا  أبعاد  عبارات  حول 

احلسابية، وجاءت على النحو املبني باجلدول اآليت:
جدول رقم )5( يوضح المبررات )االجتماعية، 
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القانونية واالقتصادية، الصحية والنفسية( التي تدفع باتجاه تطبيق المراقبة االلكترونية كبديل عن االحتجاز أو 
السجن قصير المدة للنساء في المملكة العربية السعودية

المبرراتم

درجة الموافقة

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري
عيا

الم
ف 

حرا
االن

ب
ترتي

ال

منخفضة جدًامنخفضةمتوسطةعاليةعالية جدًا

%ك%ك%ك%ك%ك

المبررات االجتماعية

عدم قدرة أس�������رة المحتجزة أو الس�������جينة على التكيف مع المجتمع 6
16475.64822.100.000.052.34.690.701نتيجة الوصم االجتماعي.

عدم قدرة المحتجزة أو السجينة على التكيف مع األسرة والمجتمع 7
14767.75525.3104.600.052.34.560.792بعد انتهاء احتجازها أو خروجها من السجن.

اكتس�������اب الس�������جينات خصوصاً المس�������جونات للمرة األول لعادات 8
14365.95224.0136.000.094.14.470.933وسلوكيات إجرامية من معتادات اإلجرام بالسجن.

تنامي اإلحس�������اس لدى المحتجزة أو السجينة بكراهية المجتمع قد 15
12256.213333.2188.300.052.34.410.834يفقدها االنتماء إلى المجتمع مما يغذي لديها مشاعر االنتقام منه.

أن االحتجاز أو الس�������جن ال يأخذ في االعتبار الظروف والس�������ياقات 14
11653.512538.294.100.094.14.370.905االجتماعية واالقتصادية والثقافية السائدة في المجتمع.

4.500.878المتوسط الحسابي العام للبعد
المبررات القانونية واالقتصادية

ع�������دم جواز االحتج�������از في مرحلة التحقيق وأثن�������اء المحاكمة إال في 2
14968.74018.42310.652.300.04.530.781أضيق الحدود، ألن األصل هو براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته.  

عدم حصول المتهمة التي تثبت براءتها على تعويض مقابل احتجازها 11
12959.47835.952.300.052.34.500.762وما ترتب عليه من أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية.

ارتفاع تكلفة السجن مقارنة بعائده اإلصالحي والتأهيلي خصوصاً في 4
14165.04420.32712.452.300.04.480.803حالة السجن قصير المدة.

ما قد يحدثه الس�������جن م�������ن إيالم قد يفوق المس�������تهدف من العقوبة 9
12557.67233.2156.952.300.04.460.734خصوصاً في حالة كون الجرم المرتكب بسيطاً.

إن أغلب الغايات واألهداف المرجوة من وراء االحتجاز أو الس�������جن 13
12256.219735.5136.052.300.04.430.805يمكن تحقيقها بفاعلية أكثر من خالل تدابير أو عقوبات بديلة.

14466.411314.72712.494.100.04.391.016ضعف فاعلية السجن قصير المدة في تحقيق الردع واإلصالح.1

يجعل قانون حقوق اإلنس�������ان الدولي التدابير الس�������البة للحرية مالذاً 12
11352.139.694.100.094.14.350.907أخيراً وبشروط دقيقة ومحددة.

4.440.899المتوسط الحسابي العام للبعد
المبررات الصحية والنفسية 

المعاناة النفسية ألفراد أسرة السجينة خصوصاً األطفال في حالة كون 5
15069.16228.600.000.052.34.620.721المحتجزة أو السجينة حاضنة.   

األمراض النفس�������ية التي قد تصيب السجينة نتيجة إبعاد االحتجاز أو 10
14265.47032.300.052.300.04.610.722السجن بينها وبين أطفالها وأسرتها.

التأثيرات الصحية الضارة بالسجينات نتيجة ازدحام السجون وتهالك 3
14667.35726.394.152.300.04.590.673مرافقها.

4.600.732المتوسط الحسابي العام للبعد
-4.500.64المتوسط الحسابي العام للمحور
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يتضح من اجلدول الس����������ابق رقم )5( أن متوس����������طات 
اس����������تجابات أفراد الدراس����������ة حول حمور املربرات اليت تدفع 
باجتاه تطبيق املراقب����������ة االلكرتونية كبديل عن االحتجاز أو 
الس����������جن قصري املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي، تراوحت 
بني )4,35، 5/4,69(، وهي متوس����������طات تقع يف الفئة 
اخلامس����������ة من فئات املقياس املتدرج اخلماس����������ي، اليت تشري 
إىل أن املوافق����������ة بدرج����������ة )عالية جداً(. كما بلغ املتوس����������ط 
احلس����������ايب العام الستجابات أفراد الدراسة حول هذا احملور 
)5/4,50(، مما يعين موافقتهم بدرجة )عالية جداً( على 
املربرات ال����������يت تدفع باجتاه تطبيق املراقبة االلكرتونية كبديل 
عن االحتجاز أو الس����������جن قصري املدة للنساء يف اململكة 
العربية السعودية، وقد تصدرت املربرات الصحية والنفسية 
هذه املربرات مبتوسط حس����������ايب بلغ )5/4,60( وجاء يف 
مقدمتها: املعاناة النفس����������ية ألفراد أسرة السجينة خصوصاً 
األطف����������ال يف حالة ك����������ون احملتجزة أو الس����������جينة حاضنة، 
واألمراض النفس����������ية اليت قد تصيب الس����������جينة نتيجة إبعاد 
االحتجاز أو الس����������جن بينها وبني أطفاهلا وأس����������رهتا، تلتها 
املربرات االجتماعية مبتوس����������ط حس����������ايب بلغ )5/4,50(، 
ويف مقدمتها: عدم قدرة أس����������رة احملتجزة أو السجينة على 
التكيف مع اجملتمع نتيجة الوصم االجتماعي، وعدم قدرة 
احملتجزة أو السجينة على التكيف مع األسرة واجملتمع بعد 
انتهاء احتجازها أو خروجها من السجن. ويف املرتبة الثالثة 
جاءت املربرات القانونية واالقتصادية مبتوس����������ط حس����������ايب 
بل����������غ )5/4,44(، ويف مقدمتها: ع����������دم جواز االحتجاز 
يف مرحل����������ة التحقيق وأثناء احملاكم����������ة إال يف أضيق احلدود، 
وع����������دم حصول املتهم����������ة اليت تثبت براءهت����������ا على تعويض 
مقاب����������ل احتجازها، وارتفاع تكلفة الس����������جن مقارنة بعائده 
اإلصالح����������ي والتأهيلي خصوصاً يف حالة الس����������جن قصري 
املدة، وما قد حيدثه السجن من إيالم قد يفوق املستهدف 
من العقوبة خصوصاً يف حالة كون اجلرم املرتكب بسيطاً. 

وتتف����������ق النتائج الس����������ابقة مع ما أكدت����������ه نظرية الوصم 
االجتماعي من أن العقوب����������ات الصارمة للجناة واملنحرفني 
تتعارض مع إع����������ادة تكييفهم اجتماعياً، وتؤدي إىل تدمري 
التفاع����������ل بينهم وبني اجملتم����������ع، وإن رد الفعل اجملتمعي إزاء 
الس����������لوك املنحرف غالباً ما يفض����������ي إىل تقويته، وليس إىل 
اختزاله، وأن الس����������جون تلعب دوراً فعااًل يف إفراز اجملرمني 

أكثر من إصالحهم.

وتتفق النتائج الس����������ابقة كذلك مع كشفت عنه دراسة 
 )W. Patchin & N.( وكيفيلي����������س«  »باتش����������ني 
Keveles, 2004 ، ودراس����������ة مرك����������ز الصحة والعدالة 
)CHJ, 2007( م����������ن ضرورة البحث عن بدائل تتالىف 
عي����������وب العقوبات الس����������البة للحرية ومش����������كالهتا الصحية 
والنفس����������ية واالجتماعية، وتتفق أيضاً مع ما كش����������فت عنه 
دراسة »نوبليت« )Noblet, 2008(، من أن معاناة 
احملتجزات واملسجونات خصوصاً األمهات من مشكالت 
عدة، أبرزها: سوء أحوهلن الصحية والنفسية نتيجة الفصل 
بينهن وبني أطفاهلن وما حيدثه السجن من تفكك لألسرة، 
كما تتفق النتائج الس����������ابقة مع ما كش����������فت عنه دراس����������ة 
القحطاين )2015م( من أن احملتجزات والس����������جينات يف 
اجملتمع الس����������عودي تعانني من الوص����������م االجتماعي الذي 
يظ����������ل ملتصق هبن وبأس����������رهن مدى احلي����������اة، وإن املرأة يف 
اجملتمع الس����������عودي تعاين من عدم تساوي ردة فعل اجملتمع 
جتاهها إذا مع ارتكبت جرمية، مقارنة بردة الفعل جتاه إجرام 
الرجال، حيث تتس����������م جتاه املرأة بالقسوة وعدم التسامح. 
وتتفق هذه كذلك مع ما أظهرته دراسة العنزي )2016م( 
من أن اإلس����������راف يف اس����������تخدام عقوبة السجن يؤدي إىل 
اكتظاظ الس����������جون بالنزالء، دون متيي����������ز بينهم من حيث 
ظروفهم الصحية واالجتماعي����������ة، مما يؤدي إىل العديد من 
األضرار الصحية والنفس����������ية واالجتماعية اليت جتعل اإليالم 

املرتتب على السجن يفوق اجلرم املرتكب.
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د. نورة بنت ناصر القحطاين: اجتاهات أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية حول نظام املراقبة اإللكرتونية كبديل عن االحتجاز 
والعقوبات السالبة للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي

وت����������رى الباحثة أن النتائج الس����������ابقة تتفق مع ما أكده 
األدب النظري املتعل����������ق باألضرار والتأث����������ريات لالحتجاز 
والعقوبات الس����������البة للحرية قصرية امل����������دة عموماً واملتعلقة 
باحتجاز وس����������جن امل����������رأة على وجه اخلص����������وص، وضرورة 
البحث ع����������ن بدائل غري احتجازية وعقوبات غري س����������البة 
للحرية حتقق أهداف السياس����������ة العقابية والعدالة اجلنائية، 
وتتالىف ما يشوب االحتجاز والعقوبات السالبة للحرية من 
عوار قانوين، وما يرتتب عليها من تأثريات وآثار اجتماعية 
وصحية ونفسية واقتصادية تضر بشخص املتهم أو اجلاين 
وأس����������رته وجمتمعه. كما ت����������رى الباحثة إنه أن مربرات تطبيق 
نظام املراقبة اإللكرتونية كبديل عن االحتجاز أو الس����������جن 
قص����������ري املدة للمرأة تزداد قوة يف حال����������ة اجملتمعات احملافظة 
ونظرهتا للمرأة، ومن بينها اجملتمع الس����������عودي، الذي حتظى 
فيه املرأة بوضعية خاصة حيث متثل ليس فقط شرف أسرهتا، 
ب����������ل وقبيلتها أيضاً، ويف مقابل ما حتظى به املرأة يف اجملتمع 
السعودي من مكانة رفيعة باعتبارها عنوان للعفة والفضيلة، 
اليت تفتخر هبا أسرهتا وقبيلتها؛ فإن هذا اجملتمع يكون أكثر 
قس����������وة وعدم رغبة يف التسامح مع املرأة املرتكبة للجرمية أو 
حىت املخالفات بسيطة ولكنها أودت هبا إىل االحتجاز أو 
الس����������جن. وهنا تظهر بوضوح ما ميثله االحتجاز والسجن 
ح����������ىت لو كان قصري املدة من عق����������اب وإيالم يفوق بكثري 
حجم اجلرم أو املخالفة، واإليالم ملستهدف لتحقيق الردع 

للجاين أو املخالف.

وتأسيساً على ما سبق تتضح أمهية وضرورة البحث عن 
بدائل لالحتجاز أو الس����������جن قصري املدة للمرأة يف اجملتمع 
السعودي، كما تتضافر هذه املربرات جمتمعة لتكون دافعاً 
قوياً حنو العمل على تطبيق نظام املراقبة اإللكرتونية كبديل 
عن احتجاز أو السجن للمرأة يف اجملتمع السعودي، وذلك 
مل����������ا يتمتع به هذا النظام من قدرة على تاليف معظم اآلثار 
والتداعيات املرتتبة على احتجاز أو سجن املرأة إذا كانت 
متهمة أو مرتكبة جلرم أو خمالفة بس����������يطة ستكون عقوبتها 

يف أغلب األحيان بالسجن ملدة قصرية ال تتجاوز سنة.

النتائج املتعلقة باحمل����������ور الثاين: التأثريات )االجتماعية، 
القانونية واالقتصادية، الصحية والنفسية( اإلجيابية املتوقعة 
لتطبيق املراقبة االلكرتونية كبديل عن االحتجاز أو السجن 

قصري املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي.

للتع����������رف عل����������ى التأث����������ريات االجتماعي����������ة، والقانونية 
واالقتصادية، والصحية والنفسية اإلجيابية املتوقعة من تطبيق 
نظام املراقبة اإللكرتونية كبديل عن االحتجاز أو الس����������جن 
قصري املدة للم����������رأة يف اجملتمع الس����������عودي من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الس����������عودية، واليت متثل 
بدورها اإلجابة عن التساؤل الثاين من تساؤالت الدراسة، 
مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية 
واالحنراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة حول عبارات 
أبعاد هذا احملور، ومت ترتيبها وفقاً ملتوس����������طاهتا احلس����������ابية، 

وجاءت النتائج على النحو املبني باجلدول اآليت:
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 جدول رقم )6( يوضح التأثيرات اإليجابية المتوقعة لتطبيق المراقبة االلكترونية كبديل عن 
االحتجاز أو السجن قصير المدة للنساء في المملكة العربية السعودية 

التأثيرات اإليجابيةم

درجة الموافقة

ط 
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال

ف 
حرا

االن
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الم

ب
ترتي
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منخفضة جدًامنخفضةمتوسطةعاليةعالية جدًا
%ك%ك%ك%ك%ك

التأثيرات االجتماعية اإليجابية

15
يجن�������ب نظام المراقبة اإللكترونية المحتج�������زات أو المحكومات العزلة 

13461.87434.152.341.800.04.560.641االجتماعية، والحرمان العاطفي.

4
يحد نظام المراقبة اإللكترونية بدرجة كبيرة من الوصم االجتماعي سواء 

13059.97233.2156.900.000.04.530.622للمحكومة أم ألفراد أسرتها وقبيلتها.

6
تتميز المراقبة اإللكترونية بأنها ال تمس بتأثيرها إال الجانية وأن مساسها 

13461.86931.894.152.300.04.530.743بأسرتها أو مركزها االجتماعي محدود.

1
يُع�������د نظام المراقب�������ة اإللكترونية مالئم�������ة إلى حد كبي�������ر لوضع المرأة 

13568.24219.42210.152.300.04.530.774السعودية وظروفها االجتماعية.

4.530.709المتوسط الحسابي العام للبعد

التأثيرات القانونية واالقتصادية اإليجابية

يُع�������د نظام المراقب�������ة اإللكترونية أكثر دقة وانضباطاً وش�������فافية من نظم 9
14064.56027.6177.800.000.04.570.641المراقبة البشرية.

يتماشى نظام المراقبة اإللكترونية مع الشريعة اإلسالمية )باعتباره بدياًل 13
13964.16027.6146.541.800.04.540.702عن عقوبة تعزيرية( وقانون حقوق اإلنسان الدولي.

ال تؤد المراقبة اإللكترونية إلى عزل المحتجزات أو المس�������جونات عن 5
13461.86931.894.152.300.04.530.693المجتمع، ومن ثم ال حاجة لبرامج إعادة الدمج في المجتمع.  

يسهم نظام المراقة اإللكترونية في تقليص مصاريف التكفل بالمحتجزين 12
13662.76329.0146.541.800.04.530.704والموقوفين ويقلل من تكاليف ونفقات  السجون.

يشترط لتطبيق المراقبة اإللكترونية رضاء المحتجزة أو المحكومة، ومن 8
13863.66027.6146.552.300.04.530.725ثم فإن احتمالية التزامها بها تكون كبيرة.

إن نظ�������ام المراقبة اإللكترونية أكثر قدرة على تحقيق التوازن بين حقوق 14
14062.26429.5146.541.800.04.520.706وحريات وكرامة وسمعة  األفراد ومصلحة المجتمع.

تس�������هم المراقبة اإللكترونية في الح�������د من العود للجريمة، حيث تجعل 10
14064.55525.3146.541.841.84.490.847صورة السجن ماثلة في ذهن المراقبات طوال المراقبة.

ت�������ؤدي المراقبة اإللكترونية إلى االبتعاد عن االحتجاز أو التوقيف ومن 11
12658.16530.02210.141.800.04.440.758ثم تالفي سلبياته وأضراره. 

4.510.721المتوسط الحسابي العام للبعد
التأثيرات الصحية والنفسية اإليجابية

المراقبة اإللكترونية وسيلة فاعلة للتقليل من ازدحام السجون وما ينتج 7
13863.66027.6198.800.000.04.550.653عنها من أضرار صحية ونفسية.

يحافظ نظام المراقبة اإللكترونية على اس�������تقامة سلوكيات المحكومات 2
12658.16931.82210.100.000.04.480.6713للمرة األولى أو في أخطاء بسيطة.

يتالفى نظام المراقبة اإللكترونية إلضرار واآلثار الس�������لبية التي قد تلحق 3
12658.16730.92411.100.000.04.470.6915باألطفال نتيجة احتجاز أو سجن أمهاتهم.  

4.500.661المتوسط الحسابي العام للبعد
-4.520.751المتوسط الحسابي العام
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يتضح من اجلدول الس����������ابق رقم )6( أن متوس����������طات 
استجابات أفراد عينة الدراسة حول حمور التأثريات اإلجيابية 
املتوقع����������ة لتطبيق املراقبة االلكرتونية كبديل عن االحتجاز أو 
السجن قصري املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي تراوحت بني 
)4,44، 5/4,57( وهي متوسطات تقع يف الفئة اخلامسة 
م����������ن فئات املقياس املتدرج اخلماس����������ي، اليت تش����������ري إىل أن 
املوافقة بدرجة )عالية جداً(. وقد بلغ املتوسط احلسايب العام 
الستجابات أفراد الدراسة حول هذا احملور )5/4,52(، مما 
يع����������ين موافقتهم بدرجة )عالية جداً( على التأثريات اإلجيابية 
املتوقع����������ة لتطبيق املراقبة االلكرتونية كبديل عن االحتجاز أو 
السجن قصري املدة للنساء يف اململكة العربية السعودية، وقد 
تصدرهتا التأثريات االجتماعية اإلجيابية مبتوسط حسايب بلغ 
)5/4,53(، وجاء يف مقدمتها: إن نظام املراقبة اإللكرتونية 
جينب احملتجزات أو احملكومات العزلة االجتماعية، واحلرمان 
العاطف����������ي، وإنه حيد بدرجة كبرية م����������ن الوصم االجتماعي، 
إضافة إىل إنه يالئم إىل حد كبري وضع املرأة السعودية وظروفها 
االجتماعية. مث جاءت التأث����������ريات القانونية واالقتصادية يف 
املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ )5/4,51(، ويف مقدمتها: 
إن نظام املراقبة اإللكرتونية يُعد أكثر دقة وانضباطاً وشفافية 
من نظم املراقبة البشرية، وإنه يتماشى مع الشريعة اإلسالمية 
وقانون حقوق اإلنس����������ان الدويل، إضاف����������ة إىل إنه ال يؤد إىل 
ع����������زل احملتجزات أو املس����������جونات عن اجملتم����������ع، ومن مث ال 
حاجة لربامج إعادة الدمج. ويف املرتبة الثالثة واألخرية جاءت 
التأثريات الصحية والنفس����������ية اإلجيابية مبتوسط حسايب بلغ 
)5/4,50(، ويف مقدمتها: إن نظام املراقبة اإللكرتونية يُعد 
وسيلة فاعلة للتقليل من ازدحام السجون وما ينتج عنها من 
أضرار صحية ونفسية، وإنه حيافظ على استقامة سلوكيات 
احملكوم����������ات للم����������رة األوىل أو يف أخطاء بس����������يطة، ويتالىف 

اإلضرار اليت قد تلحق بأطفاهلن.
وتتفق النتائج الس����������ابقة مع م����������ا تدعو إليه نظرية الوصم 
االجتماع����������ي ال����������يت ال يؤمن أصحاهبا جبدوى املؤسس����������ات 
التقليدية كالس����������جون واإلصالحيات ال����������يت يُناط هبا معاقبة 
اجلناة واجلاحنني، ويرون أهنا تصم األشخاص بوصمة اإلجرام 
اليت متثل عقبة تقف يف س����������بيل إصالح الش����������خص وتقوميه، 

وم����������ن مث فمن الض����������روري البحث عن بدائل للمؤسس����������ات 
والعقوبات السجنية.

كما تتفق النتائج الس����������ابقة كذلك مع ما أكدته دراسة 
الكساس����������بة )2012م(، ودراس����������ة الكي����������الين )2013م(، 
ودراس����������ة املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي )2014م( من 
جن����������اح للبدائل االحتجاز والس����������جن، اليت م����������ن بينها نظام 
املراقب����������ة اإللكرتونية يف تاليف س����������لبيات وأض����������رار العقوبات 
السالبة للحرية، واملساعدة يف ردع وإصالح وتأهيل اجلناة، 
وإع����������ادة دجمهم يف اجملتمع، ومن مث حتقي����������ق أهداف العدالة 
اجلنائية. كما تتفق كذلك مع ما أظهرته دراسة دراسة الوليد 
)2013م(، ودراسة قشطة وإمام )2017م(، ودراسة فارس 
وكنزة )2018م(، ودراس����������ة عبد الكرمي وبشري )2019م( 
من أن نظام املراقبة اإللكرتونية سواء أكان تدبرياً بديال عن 
االحتج����������از أم كبديل عن العقوبات الس����������البة للحرية قصرية 
املدة، يتميز  بالعديد من الفوائد واإلجيابيات اليت من بينها: 
إنه حيقق قدراً كب����������رياً من التوازن بني حقوق وحريات األفراد 
واملصلحة العامة، كما إنه يعاجل أو يتالىف السلبيات واألضرار 
الناشئة عن االحتجاز والسجن، حيث جينب احملتجزين أو 
احملكومني خصوصاً النساء منهن العزلة االجتماعية، واحلرمان 
العاطفي، واألضرار الصحية والنفسية، كما إنه ال ميس بتأثريه 
سوى اجلانية فقط وأن مساسه بأسرهتا أو مركزها االجتماعي 
حمدود، ومن مث يتالءم إىل حد كبري مع وضع املرأة السعودية 
وظروفها االجتماعية. كما تتفق النتائج السابقة مع ما أكدته 
دراسة الطرميان )2013م(، ومرابيط )2013م( من ضرورة 
أن تتماش����������ى بدائل االحتجاز وس����������لب احلرية مع الشريعة 
اإلسالمية وهذا ما يتوافر يف نظام املراقبة اإللكرتونية باعتباره 

بديالً عن عقوبة تعزيرية.
وترى الباحثة أن النتائج الس����������ابقة تش����������ري إىل أن أفراد 
الدراس����������ة يرون أن نظام املراقبة اإللكرتونية يُعد من أنسب 
النظم أو الوسائل اليت ميكن استخدامها ليس فقط لتاليف 
األضرار واآلثار الس����������لبية لالحتجاز والعقوبات الس����������البة 
للحرية للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي، ب����������ل إن تطبيق هذا 
النظام حيقق جمموعة من التأثريات اإلجيابية أو الفوائد اليت 
قد ال تتعلق بالضرورة مبعاجلة ضرر أو تأثري سليب لالحتجاز 
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والسجن، من أبرزها: إنه يُعد أكثر دقة وانضباطاً وشفافية 
من نظم املراقبة البشرية، وإنه ينسجم مع الشريعة اإلسالمية 
)باعتباره بدياًل عن عقوبة تعزيرية( وقانون حقوق اإلنسان 
ال����������دويل، إضافة إىل إنه ال يس����������توجب برامج إلعادة دمج 
اجلناة أو املخالفني يف اجملتمع، فهو باألساس ال يعزهلم عن 

حميطهم االجتماعي. 
النتائج املتعلقة باحملور الثالث: املعيقات اليت قد تواجه 
تطبيق املراقبة االلكرتونية كبديل عن االحتجاز أو السجن 

قصري املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي.
للتع����������رف على املعيقات اليت قد تواج����������ه تطبيق املراقبة 

االلكرتونية كبديل عن االحتجاز أو الس����������جن قصري املدة 
للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي من وجه����������ة نظر أعضاء هيئة 
التدريس يف اجلامعات الس����������عودية، مت حس����������اب التكرارات 
والنسب املئوية واملتوس����������طات احلسابية واالحنراف املعياري 
الستجاباهتم حول عبارات هذا احلور، كما مت ترتيب هذه 
العبارات حسب املتوسط احلسايب لكاًل منها، وذلك على 

النحو املبني باجلدول اآليت:
جدول رقم )7( يوضح المعيقات التي قد تواجه 

 تطبيق المراقبة االلكترونية كبديل عن

 االحتجاز أو السجن قصير المدة للنساء في المملكة العربية السعودية

المعيقاتم

درجة الموافقة

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ف 
حرا

االن
ري

عيا
الم

ب
ترتي

ال

منخفضة جدًامنخفضةمتوسطةعاليةعالية جدًا
%ك%ك%ك%ك%ك

صعوبة تقبل المجتم�������ع للوضع تحت المراقبة اإللكترونية كبديل 1
عن السجن.

198.8156.95324.410648.42411.12.531.071

أن المراقب�������ة اإللكتروني�������ة للمحكومات في بيوته�������ن يُعد انتهاكاً 3
لحرمة البيوت والحرية الشخصية.

198.82511.52612.09945.64822.12.391.202

ع�������دم توافر البني�������ة التحتية الالزم�������ة لنظام المراقب�������ة اإللكترونية 11
)األجهزة والمعدات واألماكن المناسبة لها(.

2812.92812.9177.86831.37635.02.371.413

المشكالت التي قد تحدث نتيجة االختراق اإللكتروني من قبل 4
»الهاكرز« لنظام المراقبة اإللكترونية وابتزاز المحكومات.

188.33013.8177.810046.15224.02.361.224

188.33817.5177.87233.27233.22.351.325التخوف الطبيعي من قبل المجتمع واألفراد من أي تقنية حديثة.8

إن المراقب�������ة اإللكترونية تمثل تراٍخ في تحقي�������ق العدالة وتحقيق 2
الردع العام ومصلحة المجتمع.

104.62411.14118.99041.55224.02.311.096

يش�������ترط نظام المراقبة اإللكترونية أن يتم بالت�������وازي معه زيارات 10
مش�������رفي االختبار في أوق�������ات فجائية، ومن ثم تش�������عر المراقبة 

باالضطراب وأنها تمارس حرية مزيفة.

188.33315.2188.37635.07233.22.301.307

عدم تواف�������ر الكوادر القضائية والتنفيذي�������ة والفنية بالقدر الكافي 12
لتعميم نظام المراقبة اإللكترونية.

2812.92913.441.87635.08036.92.301.418

ش�������عور المراقبات إلكترونياً بالنفور من المنزل اللواتي تراقبن فيه 5
على مدار الساعة.

104.63717.1146.59644.26027.62.271.179

استس�������هال القضاة للعقوبات الس�������البة للحرية في مقابل التدابير 9
والعقوبات البديلة.

188.32411.12411.17936.47233.22.251.2610

ش�������عور المراقبات إلكترونياً بالخجل الرتداء »ماركة« تدل على 6
انحرافهن، وأنهن مراقبات في أدق أفعالهن وتحركاتهن.

104.63415.7177.89242.46429.52.241.1711

قد تؤدي المراقبة اإللكترونية إلى اختفاء الحرية الفردية تدريجياً 7
في ظل التقدم المذهل لوسائل  المراقبة اإللكترونية.

198.8209.22210.18438.77233.22.221.2512

-2.321.15المتوسط الحسابي العام

يتضح من اجلدول السابق رقم )7( أن متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول حمور املعيقات اليت قد 
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تواج����������ه تطبيق املراقبة االلكرتونية كبديل عن االحتجاز 
أو السجن قصري املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي، تراوحت 
املتوس����������طات احلسابية هلم بني )2,22، 5/2,53(، وهي 
متوس����������طات تقع يف الفئة الثانية من فئات املقياس املتدرج 
اخلماسي، اليت تش����������ري إىل أن املوافقة بدرجة )منخفضة(. 
وقد بلغ املتوسط احلسايب العام الستجابات أفراد الدراسة 
ح����������ول هذا احمل����������ور )5/2,32(، مما يدل عل����������ى موافقتهم 
بدرجة )منخفضة( املعيق����������ات اليت قد تواجه تطبيق املراقبة 
االلكرتونية كبديل عن االحتجاز أو الس����������جن قصري املدة 
للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي، وي����������أيت يف مقدمتها: صعوبة 
تقب����������ل اجملتمع للوضع حتت املراقب����������ة اإللكرتونية كبديل عن 
الس����������جن، وأن املراقبة اإللكرتونية للمحكومات يف بيوهتن 
يُعد انتهاكاً حلرمة البيوت واحلرية الش����������خصية، وعدم توافر 
البني����������ة التحتية الالزمة لنظام املراقب����������ة اإللكرتونية )األجهزة 
واملع����������دات واألماكن املناس����������بة هلا(، واملش����������كالت اليت قد 
حتدث نتيجة االخرتاق اإللكرتوين لنظام املراقبة اإللكرتونية 

وابتزاز احملكومات.

وتتفق النتائج الس����������ابقة كذلك مع ما بينته دراس����������ة الوليد 
)2013م(، ودراس����������ة املنظمة الدولي����������ة لإلصالح اجلنائي 
)2014م( م����������ن أن النمطية الذهنية والثقافة اجملتمعية اليت 
تنظر للعقوبة كإجراء ثأري من اجلاين وليس كتدبري يهدف 
إىل يهدف إىل تأهيل وإعادة دمج اجلناة يف اجملتمع، إضافة 
إىل اعتبار اجملتمع تطبي����������ق نظام املراقبة اإللكرتونية تراخ يف 
حتقيق العدالة تُعد من أبرز املعيقات اليت قد تقف يف سبيل 
تبين وتطبيق بدائل االحتجاز والعقوبات الس����������البة للحرية 

عموماً ونظام املراقبة اإللكرتونية على وجه اخلصوص.

وترى الباحثة أيضاً إن موافقة أفراد الدراسة بدرجة 
)منخفض����������ة( على املعيقات اليت قد تواج����������ه تطبيق املراقبة 
االلكرتونية كبديل عن االحتجاز أو الس����������جن قصري املدة 

للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي، يعين إن����������ه ال توجد معيقات 
يصع����������ب التغلب عليه����������ا فيما يتعلق بتطبي����������ق نظام املراقبة 
اإللك����������رتوين كبديل ع����������ن االحتج����������از أو العقوبات قصرية 
املدة للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي، وفق وجهة نظر أعضاء 
هيئ����������ة التدريس يف التخصص����������ات ذات العالقة باجلامعات 
الس����������عودية، وهذا بدوره يُعد مؤش����������راً إجيابياً يدفع يف اجتاه 
تبين املنظم الس����������عودي هلذا النظام والعمل على تطبيقه يف 
اململكة، كما تعين هذه النتائج كذلك إن هذه املعيقات من 
الس����������هل التغلب عليها أو معاجلتها، إهنا تتضاءل يف مقابل 
الفوائد أو التأثريات اإلجيابية سواء االجتماعية أم الصحية 
والنفسية إضافة إىل اإلجيابيات القانونية واالقتصادية، اليت 
ميكن حتقيقها من تطبيق نظ����������ام املراقبة اإللكرتونية كبديل 
عن االحتجاز أو الس����������جن قصري امل����������دة للمرأة يف اجملتمع 

السعودي.     

النتائ�������ج المتعلق�������ة بالمح�������ور الراب�������ع: الف�������روق ذات 
الداللة اإلحصائية في اس�������تجابات أفراد الدراسة حول 
محاول الدراس�������ة باختالف متغيرات )الدرجة العلمية، 

التخصص، نوع الجامعة(:

الفروق باختالف متغير الدرجة العلمية:  .1
ملعرف����������ة إذا م����������ا كانت هناك ف����������روق ذات داللة   
إحصائية بني متوس����������طات استجابات أفراد الدراسة 
حول حماورها باختالف متغ����������ري الدرجة العلمية، مت 
 Kruskal( اس����������تخدام اختبار كروس����������كال واالس
Wallis(، وقد جاءت النتائج على النحو املبني يف 

اجلدول اآليت:
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 جدول رقم )8( نتائج اختبار كروسكال واالس )Kruskal Wallis( للفروق بين متوسطات 
استجابات أفراد الدراسة حول محاور الدراسة باختالف متغير الدرجة العلمية

األبعاد
الدرجة 
العددالعلمية

متوسط 
الرتب

قيمة مربع 
كاي

مستوى 
الداللة

امل����������ربرات اليت تدفع باجتاه تطبي����������ق نظام املراقبة 
اإللكرتوني����������ة كبديل عن االحتجاز أو العقوبات 
الس����������البة للحرية قصرية امل����������دة للمرأة يف اجملتمع 

السعودي

39146,59أستاذ

54,1310,001

86126,95أستاذ مشارك
4887,80أستاذ مساعد

3075,80حماضر
1437,82معيد

التأثريات اإلجيابي����������ة املتوقعة لتطبيق نظام املراقبة 
اإللكرتوني����������ة كبديل عن االحتجاز أو العقوبات 
الس����������البة للحرية قصرية امل����������دة للمرأة يف اجملتمع 

السعودي.

39146,50أستاذ

34,7570,001

86116,70أستاذ مشارك
4896,99أستاذ مساعد

3081,78حماضر
1456,71معيد

املعيق����������ات اليت ق����������د تواجه تطبيق نظ����������ام املراقبة 
اإللكرتوني����������ة كبديل عن االحتجاز أو العقوبات 
الس����������البة للحرية قصرية امل����������دة للمرأة يف اجملتمع 

السعودي.

39121,03أستاذ

54,2090,001

8675,29أستاذ مشارك
48114,23أستاذ مساعد

30156,80حماضر
14162,21معيد

يتض����������ح من خ����������الل اجلدول الس����������ابق رق����������م )8( أن 
هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مس����������توى )0,01( 
بني متوس����������طات اس����������تجابات أفراد الدراسة حول كل من 
)املربرات اليت تدفع باجتاه تطبيق املراقبة اإللكرتونية كبديل 
ع����������ن االحتجاز أو العقوبات الس����������البة للحرية قصرية املدة 
للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي - التأثريات اإلجيابية املتوقعة 
لتطبي����������ق املراقب����������ة اإللكرتوني����������ة كبديل ع����������ن االحتجاز أو 
العقوبات الس����������البة للحرية قصرية امل����������دة للمرأة يف اجملتمع 
السعودي( باختالف متغري الدرجة العلمية، وذلك لصاحل 
أفراد الدراسة ممن درجتهم العلمية »أستاذ« مبتوسط رتب 

)146,59( للمربرات، ومبتوس����������ط رت����������ب )146,50( 
للتأثريات اإلجيابية املتوقعة، وُتش����������ري النتيجة السابقة إىل أن 
أفراد الدراسة ممن درجتهم العلمية »أستاذ« يوافقون بدرجة 
أكرب على كل من )املربرات اليت تدفع باجتاه تطبيق املراقبة 
اإللكرتوني����������ة كبديل عن االحتجاز أو العقوبات الس����������البة 
للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي، والتأثريات 
اإلجيابي����������ة املتوقع����������ة لتطبيق املراقب����������ة اإللكرتونية كبديل عن 
االحتجاز أو العقوبات الس����������البة للحرية قصرية املدة للمرأة 

يف اجملتمع السعودي(.
كما بينت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية 
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أفراد  استجابات  متوسطات  بني   )0,01( مستوى  عند 
املراقبة  تطبيق  تواجه  قد  اليت  املعيقات  حول  الدراسة 
السالبة  العقوبات  أو  االحتجاز  عن  اإللكرتونية كبديل 
للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي باختالف 
ممن  الدراسة  أفراد  لصاحل  وذلك  العلمية،  الدرجة  متغري 
 ،)162,21( رتب  مبتوسط  »معيد«  العلمية  درجتهم 
رتبتهم  ممن  الدراسة  أفراد  أن  إىل  السابقة  النتيجة  وُتشري 
العلمية »معيد« يوافقون بدرجة أكرب على املعيقات اليت 
قد تواجه تطبيق املراقبة اإللكرتونية كبديل عن االحتجاز 

املتهمات أو العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة للمرأة 
يف اجملتمع السعودي.

الفروق باختالف متغير التخصص:  .2
ملعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية 
حماورها  حول  الدراسة  أفراد  استجابات  متوسطات  بني 
باختالف متغري التخصص، مت استخدام اختبار كروسكال 
على  النتائج  وقد جاءت   ،)Kruskal Wallis( واالس 

النحو املبني يف اجلدول اآليت:

 جدول رقم )9( نتائج اختبار كروسكال واالس )Kruskal Wallis( للفروق بين متوسطات 
استجابات أفراد الدراسة حول محاور الدراسة باختالف متغير التخصص

العددالتخصصاألبعاد
متوسط
الرتب

قيمة
مربع كاي

مستوى
الداللة

امل����������ربرات اليت تدفع باجتاه تطبيق نظام املراقبة 
اإللكرتونية كبديل عن االحتجاز أو العقوبات 
الس����������البة للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع 

السعودي

57114,03شريعة وقانون

26,8790,001
105102,58علم اجتماع

46134,43خدمة اجتماعية
922,11أخرى

التأث����������ريات اإلجيابي����������ة املتوقع����������ة لتطبيق نظام 
املراقبة اإللكرتوني����������ة كبديل عن االحتجاز أو 
العقوبات الس����������البة للحرية قصرية املدة للمرأة 

يف اجملتمع السعودي.

57129,40شريعة وقانون
17,754

0,001
105109,67علم اجتماع

4693,53خدمة اجتماعية
951,00أخرى

املعيقات اليت قد تواج����������ه تطبيق نظام املراقبة 
اإللكرتونية كبديل عن االحتجاز أو العقوبات 
الس����������البة للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع 

السعودي.

57108,10شريعة وقانون
2,625

0,453
105109,96علم اجتماع

46102,11خدمة اجتماعية
9138,78أخرى
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هناك  أن   )9( رقم  السابق  اجلدول  من خالل  يتضح 
بني   )0,01( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروقاً 
متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول املربرات اليت تدفع 
باجتاه تطبيق نظام املراقبة اإللكرتونية كبديل عن االحتجاز 
أو العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع 
السعودي، باختالف متغري التخصص، وذلك لصاحل أفراد 
الدراسة ممن ختصصهم »خدمة اجتماعية« مبتوسط رتب 
)134,43(، وُتشري النتيجة السابقة إىل أن أفراد الدراسة 
ممن ختصصهم خدمة اجتماعية يوافقون بدرجة أكرب على 
املربرات اليت تدفع باجتاه تطبيق املراقبة اإللكرتونية كبديل عن 
االحتجاز أو العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة للمرأة يف 

اجملتمع السعودي.
فروقاً  هناك  أن   )9( رقم  باجلدول  النتائج  بنيت  كما 
ذات داللة إحصائية عند مستوى )0,01( بني متوسطات 
املتوقعة  اإلجيابية  التأثريات  الدراسة حول  أفراد  استجابات 
أو  االحتجاز  عن  اإللكرتونية كبديل  املراقبة  نظام  لتطبيق 
اجملتمع  يف  للمرأة  املدة  قصرية  للحرية  السالبة  العقوبات 
السعودي باختالف متغري التخصص، وذلك لصاحل أفراد 
رتب  مبتوسط  وقانون«  »شريعة  ختصصهم  ممن  الدراسة 
)129,40(، وُتشري النتيجة السابقة إىل أن أفراد الدراسة 

ممن ختصصهم »شريعة وقانون« يوافقون بدرجة أكرب على 
اإللكرتونية  املراقبة  نظام  لتطبيق  املتوقعة  اإلجيابية  التأثريات 
كبديل عن االحتجاز أو العقوبات السالبة للحرية قصرية 

املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي.
إنه  )9( كذلك  رقم  السابق  اجلدول  من  يتضح  كما 
ال توجد هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
استجابات أفراد الدراسة حول املعيقات اليت قد تواجه تطبيق 
املراقبة اإللكرتونية كبديل عن االحتجاز أو العقوبات السالبة 
للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي باختالف 
متغري التخصص، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة للمحور 
دالة  غري  أي   )0,05( من  أكرب  قيمة  وهي   )0,453(

إحصائياً.
الفروق باختالف متغري نوع اجلامعة:  .3

إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  ما كانت  إذا  ملعرفة 
حماور  حول  الدراسة  أفراد  استجابات  متوسطات  بني 
الدراسة باختالف متغري نوع اجلامعة، مت استخدام اختبار 
مستقلتني،  لعينتني   )independent sample t-test(

وقد جاءت النتائج على النحو املبني يف اجلدول اآليت:

 جدول رقم )10( اختبار )ت( لعينتين مستقلتين )independent sample t-test( للفروق بين متوسطات 
استجابات أفراد الدراسة حول محاور الدراسة باختالف متغير نوع الجامعة

نوع األبعاد
الجامعة

المتوسط العدد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة 
)ت(

مستوى
الداللة

املربرات اليت تدفع باجتاه تطبيق نظام املراقبة اإللكرتونية كبديل 
عن االحتجاز أو العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة للمرأة 

يف اجملتمع السعودي

1444,510,63حكومية
0,3760,707 734,470,68أهلية

التأث����������ريات اإلجيابية املتوقعة لتطبيق نظ����������ام املراقبة اإللكرتونية 
كبديل عن االحتجاز أو العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة 

للمرأة يف اجملتمع السعودي.

1444,530,57حكومية
0,3920,696 734,490,59أهلية

املعيقات اليت قد تواجه تطبيق نظام املراقبة اإللكرتونية كبديل 
عن االحتجاز أو العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة للمرأة 

يف اجملتمع السعودي.

1442,301,13حكومية
0,4870,627

732,381,18أهلية
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يتض����������ح من خ����������الل اجلدول رق����������م )10( أنه ال توجد 
فروق����������اً ذات داللة إحصائية عند مس����������توى )0,01( بني 
متوسطات اس����������تجابات أفراد الدراس����������ة حول مجيع حماور 
الدراس����������ة باختالف متغري نوع اجلامعة، حيث بلغت قيمة 
مستوى الداللة للمحاور على التوايل )0,707، 0,696، 
0,627(، ومجيعه����������ا قيم أكرب من )0,05( أي غري دالة 

إحصائياً.

النتائج العامة للدراسة:

تتمثل أبرز النتائج العامة اليت أس����������فرت عنها الدراس����������ة 
احلالية يف اآليت:

موافقة أفراد الدراسة بدرجة )عالية جداً( على املربرات   .1
اليت تدفع باجت����������اه تطبيق املراقبة االلكرتونية كبديل عن 
االحتجاز أو الس����������جن قصري املدة للم����������رأة يف اجملتمع 
الس����������عودي، وتصدرها املربرات الصحية والنفسية ويف 
مقدمته����������ا: املعاناة النفس����������ية للمحتجزة أو الس����������جينة 
أفراد أسرهتا، واألمراض النفسية اليت قد تصيبها نتيجة 
اإلبعاد بينها وبني أطفاهلا، تليها املربرات االجتماعية، 
ويف مقدمتها: عدم قدرة احملتجزة أو الس����������جينة وأسرهتا 
على التكيف مع اجملتم����������ع نتيجة الوصم االجتماعي. 
ويف املرتبة الثالثة تأيت امل����������ربرات القانونية واالقتصادية، 
ويف مقدمتها: عدم جواز االحتجاز يف مرحلة التحقيق 
وأثناء احملاكمة إال يف أضيق احلدود، إضافة إىل ارتفاع 

تكلفة السجن مقارنة بعائده اإلصالحي والتأهيلي.
موافقة أفراد الدراسة بدرجة )عالية جداً( على التأثريات   .2
اإلجيابي����������ة املتوقعة لتطبيق املراقبة االلكرتونية كبديل عن 
االحتجاز أو السجن قصري املدة للمرأة، وإن التأثريات 
االجتماعية اإلجيابية تتصدرها، ويف مقدمتها: إنه نظام 
جينب احملتج����������زات أو احملكومات العزل����������ة االجتماعية، 
وحيد بدرج����������ة كبرية م����������ن الوصم االجتماع����������ي. تليها 
التأثريات القانونية واالقتصادية اإلجيابية، ويف مقدمتها: 

إنه يُعد أكثر دقة وانضباطاً وش����������فافية من نظم املراقبة 
البش����������رية، ويتماش����������ى مع الشريعة اإلس����������المية وقانون 
حقوق اإلنسان الدويل. ويف املرتبة الثالثة تأيت التأثريات 
الصحي����������ة والنفس����������ية ويف مقدمتها: إنه وس����������يلة فاعلة 
للتقليل من ازدحام السجون وما ينتج عنها من أضرار، 
ويتالىف الس����������لبيات اليت قد تلحق بأطفال احملتجزة أو 

السجينة.
موافق����������ة أفراد الدراس����������ة بدرجة )ضعيف����������ة( على وجود   .3
جمموعة متنوعة من املعيقات اليت قد تقف يف سبيل تبين 
وتطبي����������ق نظام املراقبة اإللكرتونية كبديل عن االحتجاز 
والعقوبات السالبة للحرية قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع 
الس����������عودي، ويأيت يف مقدمة ه����������ذه املعيقات: صعوبة 
تقب����������ل اجملتمع للوضع حتت املراقب����������ة اإللكرتونية كبديل 
عن الس����������جن، وأن املراقبة اإللكرتونية للمحكومات يف 
بيوهتن يُعد انتهاكاً حلرمة البيوت واحلرية الش����������خصية، 
إضافة إىل عدم توافر البنية التحتية الالزمة لنظام املراقبة 

اإللكرتونية.
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0,01(   .4
بني متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول كل من 
)املربرات اليت تدفع باجتاه تطبيق نظام املراقبة اإللكرتونية 
كبديل ع����������ن االحتجاز أو العقوبات الس����������البة للحرية 
قص����������رية املدة للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي، والتأثريات 
اإلجيابية املتوقعة لتطبيق نظام املراقبة اإللكرتونية كبديل 
عن االحتجاز أو العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة 
للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي( باختالف متغري الدرجة 
العلمية، ولصاحل أفراد الدراس����������ة مم����������ن درجتهم العلمية 

»أستاذ«.
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0,01(   .5
بني متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول املربرات 
اليت تدفع باجتاه تطبيق نظام املراقبة اإللكرتونية كبديل 
عن االحتج����������از أو العقوبات الس����������البة للحرية قصرية 
امل����������دة للم����������رأة يف اجملتمع الس����������عودي باختالف متغري 



38

جملة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )5(، ص ص 1-41 سبتمرب 2020 / حمرم 1442هـ

التخص����������ص، ولصاحل أفراد الدراس����������ة مم����������ن ختصصهم 
»خدمة اجتماعية«.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0,01(   .6
بني متوس����������طات اس����������تجابات أف����������راد الدراس����������ة حول 
التأثريات اإلجيابية املتوقعة لتطبي����������ق املراقبة اإللكرتونية 
كبديل ع����������ن االحتجاز أو العقوبات الس����������البة للحرية 
قصرية املدة للمرأة يف اجملتمع السعودي باختالف متغري 
التخصص، وذلك لصاحل أفراد الدراسة ممن ختصصهم 

“شريعة وقانون”.
ع����������دم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس����������توى   .7
دالل����������ة )0,01(، بني متوس����������طات اس����������تجابات أفراد 
الدراس����������ة حول املعيقات اليت ق����������د تواجه تطبيق املراقبة 
اإللكرتونية كبديل عن االحتجاز أو العقوبات السالبة 
للحري����������ة قص����������رية املدة للم����������رأة يف اجملتمع الس����������عودي 

باختالف متغري التخصص.
ع����������دم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس����������توى   .8
)0,01( بني متوس����������طات اس����������تجابات أفراد الدراسة 
حول متغريات الدراسة تعزى إىل اختالفهم من حيث 

متغري نوع اجلامعة.

التوصيات:
يف ض����������وء النتائج اليت توصلت إليها الدراس����������ة احلالية، 

توصي الباحثة باآليت:

العمل على نش����������ر الوعي بني أوساط القضاة واحملققني   .1
بأمهية تطبي����������ق نظام املراقبة اإللكرتوني����������ة، وقدرته على 
حتقي����������ق أهدف العدال����������ة اجلنائية، وت����������اليف العديد من 
التأث����������ريات والتداعي����������ات الس����������لبية املرتتب����������ة االحتجاز 
والعقوبات الس����������البة للحرية قصرية املدة عموماً وللمرأة 

يف اجملتمع السعودي على وجه اخلصوص.
العم����������ل على تغيري الصورة الذهني����������ة لدى أفراد اجملتمع   .2
جتاه العقوبات الس����������البة للحرية، وإهنا ليست الوسائل 

الوحيدة اليت ميكن من خالهلا حتقيق العدالة، وإن هناك 
بدائل أخرى قادرة على حتقيق نفس أهدافها. 

الس����������عي للتغلب على املعيقات ال����������يت قد تواجه تطبيق   .3
نظ����������ام املراقب����������ة اإللكرتونية من خ����������الل تأهيل الكوادر 
البش����������رية الالزمة لتطبيقه، إضافة إىل توفري البنية التقنية 

التحتية الالزمة لتطبيقه.
االس����������تفادة من فقه����������اء الش����������ريعة والقان����������ون وعلماء   .4
االجتماع، واخلدم����������ة االجتماعية وعلم النفس وغريهم 
يف وض����������ع تصور مقرتح لتطبيق نظام املراقبة اإللكرتونية 
يف اململكة العربية الس����������عودية كبدي����������ل عن االحتجاز 
والعقوب����������ات الس����������البة للحرية قصرية امل����������دة خصوصاً 
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إسهامات العمل التطوعي وقت الكوارث واألزمات: جائحة كورونا أنموذجًا*
علي حمد السحيباني

عمادة البرامج التحضيرية - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مستخلص الدراسة :

        هدفت الدراس����������ة إىل التعرف على دور العمل التطوعي ومدى مس����������امهته يف مواجهة جائحة كورونا من وجهة نظر 
املتطوعني، والتعرف على مدى إملام املتطوعني بدورهم ومس����������ؤولياهتم وقت جائحة كورونا، وحتديد املعوقات اليت تواجههم، 
حيث مت استخدام املنهج الوصفي املسحي وكانت عينة الدراسة عشوائية بلغ عددها )266( متطوعاً، وطبق عليها استبانة 

من إعداد وتطوير الباحث.

       وأس����������فرت نتائج الدراس����������ة عن مس����������امهة وفعالية العمل التطوعي ومش����������اركة األفراد يف مواجهة جائحة كورونا وبدرجة 
عالية، كذلك ضرورة وجود حوافز مالية ومكافآت للتشجيع على املشاركة يف األعمال التطوعية، وأن أفراد عينة الدراسة من 
املتطوعني لديهم درجة متوس����������طة من الوعي بواجباهتم ومس����������ؤولياهتم وقت جائحة كورونا، حيث بلغ متوسط موافقتهم على 
حمور إملام املتطوعني بدورهم ومس����������ؤولياهتم وقت جائحة كورونا )2,10 من 3,00(، كما توصلت نتائج الدراسة إىل وجود 

مستوى عاٍل من الرضا عن الدور التوعوي لوسائل اإلعالم خالل اجلائحة.

كلمات مفتاحية: العمل التطوعي، الكوارث، األزمات، كورونا.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

* يتقدم الباحث بالشكر اجلزيل للجمعية السعودية للدراسات االجتماعية جبامعة امللك سعود على دعمها هذا البحث 
من خالل مبادرة دعم نشر األحباث للمهندس حممد العقيل.
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 Contributions of volunteering activities in times of crisis and
disaster: Coronavirus as an example

Abstract

The study seeks to identify the role of voluntary work and its contribu-         
 tion in dealing with the Corona-virus from the volunteers’ perspective, as
well as seeking to find out how volunteers are aware of their roles and re-

 sponsibilities during the Corona-virus pandemic.  It will further endeavor to
 find out potential hurdles that might face the use of descriptive survey method
 in the study. The sample of the study consists of 266 volunteers along with a
 .questionnaire prepared by the researcher

The findings of the study suggest that volunteerism has shown a high de-         
gree of contribution and effectiveness in confronting the Corona-virus pan-

 demic, and the need to provide financial incentives and rewards to encourage
people to participate in voluntary work. The sample of respondents of vol-

 unteers in the study has shown a moderate degree of awareness of their duties
 and responsibilities during the Corona-virus pandemic where their average
 responses, with regards to their understanding of their responsibilities during
 the pandemic, averaged 2, 10 out of 3, 00(. Moreover, it was found that there
 is a high level of satisfaction about the education role made by public media
 .outlet during the pandemic

.Keywords: volunteerism, disasters, crises, corona-virus
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مقدمة:

تزايد يف الفرتة األخرية اإلهتمام الدويل واحمللي بالعمل 
التطوع����������ي، ومن ذل����������ك دور العمل التطوع����������ي الذي تقوم 
ب����������ه اهليئات احلكومية واألهلية، إذ ش����������هد العمل التطوعي 
حتوالت يف أساليبه وأمناطه وانتقل من اإلجتهاد إىل العمل 
املؤسس����������ي املنظم، وتزايد أعداد املتطوعني املسجلني رمسياً 
لدى املؤسس����������ات املعنية، وتس����������عى رؤية اململك����������ة العربية 
الس����������عودية إىل الوص����������ول لعدد مليون متط����������وع حبلول عام 

2030م يف شىت اجملاالت واملستويات.
وإذا نظرنا على املستوى االجتماعي حتقق اإلسهامات 
التطوعية دورًا مهما يف تكملة ما تشغل الدولة عن تقدميه 
وقت الكوارث واألزمات، فضاًل عن كوهنا تقدم حزمة مميزة 
تتس����������م بالسالسة يف احلركة بشكل أيس����������ر وأسرع باملقارنة 
باجله����������ود احلكومية، كما أهنا وس����������يلة فعالة يف مس����������اندة 
اجملتمعات وقت الكوارث، وعلى املس����������توى الفردي تسهم 
يف حتقي����������ق العديد من املزايا للمتطوع����������ني منها تقوية روح 
الوالء واالنتماء الديين والوطين وتعويد املتطوع على ممارسة 
امله����������ارات احلياتية يف التعامل م����������ع األزمات بصفة خاصة 
وضغوط احلياة بصفة عامة، وإش����������باع احلاجات النفس����������ية 

واالجتماعية لديه. )أبو العال، 2017(
وتعد الكوارث بش����������ىت أنواعها ظاهرة خارجة عن إرادة 
اإلنسان، وال ميكن للبش����������ر التحكم فيها أو منع وقوعها، 
وأحيانا يصعب التنبؤ هبا، فهي تأيت بدون س����������ابق إنذار، 
وختلف كثريًا من اآلثار واخلسائر؛ سواء املادية أو البشرية، 
والكوارث رافقت اإلنس����������ان منذ وج����������د على وجه األرض 
واختلفت طرق وس����������بل مواجهتها حس����������ب م����������ا لديه من 

قدرات وإمكانات. )الزامل، 2016( 
ويعترب العامل جائحة كورونا )كوفيد-19( اليت تعاصرنا 
هذه السنة من اجلوائح اليت متثل ظرف طارئ، حيث انتشر 
الوباء بني البش����������ر يف مجيع أحناء الع����������امل، وصنفت منظمة 
الصحة العاملية تفشي فريوس كورونا بوصفه وباء عاملي، إذ 

بلغ عدد املصابني بالفايروس أكثر من 38 مليون إصابة، 
وبلغت حاالت الوفاة أكثر من مليون وفاة حس����������ب تقرير 
منظمة الصحة العاملي����������ة يف 10 أكتوبر 2020، وهذا مما 
يؤك����������د متاًما أهنا جائحة عام����������ة تأثر هبا كثري من الناس ولزم 
تدخ����������ل األفراد كاًل وفق اس����������تعداداته وختصصه وإمكانياته 

للحد من انتشارها.
مشكلة الدراسة:

يُعد العنصر البشري القوة الدافعة ألي نشاط اقتصادي 
أو اجتماع����������ي يف اجملتمع حت����������دد أدواره طبًق����������ا للمتغريات 
اإلقتصادية واإلجتماعية وغريها، واس����������تجابة للدور اجلديد 
ملنظمات ومؤسسات العمل التطوعي يف كوهنا مؤسسات 
ذات اهتمام����������ات جمتمعية، تش����������كل جزء من املس����������ؤولية 
اجملتمعية للمنظمات، ولعل أبرز صورة هلذ الدور هو العمل 
التطوعي الذي حيرك اجلانب االنس����������اين باعتماد أس����������اليب 
معاصرة ملواجهة الكوارث واألزمات املس����������تجدة اليت تطرأ 

على اجملتمع. )الصواف، 2012: 27(
وقد حظي العمل التطوع����������ي باهتمام دويل من خالل 
تقاري����������ر األمم املتحدة ال����������يت دعت إىل تش����������جيع وتفعيل 
الندوات واملؤمترات اخلاص����������ة بالعمل التطوعي، فضاًل عن 
إدراج فقرة العم����������ل التطوعي على جدول أعمال املؤمترات 
اخلاصة باهلالل األمحر كما اعتمد عام 2001م عاًما دولياً 

للمتطوعني. )حسني،2001(
وارتباطً����������ا هبذا املنطل����������ق فقد حظي العم����������ل التطوعي 
باهتمامات الدولة وسياس����������اهتا، وأصبح يشار إليه باعتبار 
مكانته املرموقة يف اسرتاتيجيات وخطط التنمية على املدى 
القري����������ب والبعيد، ولقد أدركت اململكة العربية الس����������عودية 
حقيقتني أوهلم����������ا: أن العمل التطوع����������ي بالوطن العريب ما 
زال ال حيظى باالهتمام الكايف وحمدود النطاق، وثانيهما: 
أن العم����������ل التطوعي لكي حيقق أهدافه عليه أن يس����������تثمر 
ويس����������تفيد االس����������تفادة القصوى من املورد البشري املتعلق 
باملتطوع����������ني الذين يدركون أمهية العم����������ل التطوعي ولذلك 
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عملت الدول����������ة على غرس ثقافة التطوع وتش����������جيعها من 
خ����������الل منصات التطوع املختلفة عل����������ى املواقع اإللكرتونية 

وغريها. )أبو العال، 2017(
وتع����������د األزمات والكوارث مش����������كلة تواج����������ه كثرياً من 
الدول ومن بينها اململكة العربية الس����������عودية، وانطالقًا من 
دور العمل التطوعي وإس����������هاماته يف مساندة اجملتمع وقت 
الكوارث واألزمات، فإن هذه الدراس����������ة هتدف إىل تسليط 
الضوء على اس����������هامات العمل التطوع����������ي وقت الكوارث 
واألزم����������ات، من خالل معرفة هذه اإلس����������هامات املختلفة 

ودورها يف مواجهة األزمات والكوارث.
ويف ضوء ما سبق تتحدد مش����������كلة الدراسة يف التساؤل 
التايل: ما إسهامات العمل التطوعي وقت الكوارث واألزمات؟

أهمية الدراسة:
يشهد العامل أزمات بني احلني واآلخر، تشكل هتديداً 
للمجتمع واستقراراه ومنوه، بل وتتعدى ذلك إىل الظروف 
القاسية اليت ختلفها هذه األزمات، فمثاًل العامل اليوم يشهد 
أزمة فريدة من نوعها تتس����������م بالس����������رعة واملفاجأة حىت أهنا 
حتولت من أزمة إىل جائحة، وهنا يأيت دور أفراد اجملتمعات 
يف التع����������اون والتكاتف لتخطيها بس����������الم واخل����������روج بأقل 
األضرار واخلسائر املادية واملعنوية، وكذلك دور اجلامعات 
ومراك����������ز األحباث من جهة أخرى للقيام مبزيد من األحباث 
والدراسات حول طبيعة األزمة وسلوك انتشارها وأضرارها 

وتداعياهتا االقتصادية والنفسية واالجتماعية.
من هنا تنبع أمهية هذه الدراسة بكوهنا تسعى إىل رصد 
دور العمل التطوعي وقت جائحة كورونا ودور أفراد اجملتمع 
العاملني كمتطوعني يف التصدي ملواجهة اجلائحة وجتاوزها.

كم����������ا أن تقرير البنك الدويل ج����������اء فيه أنه حبلول عام 
2050م سيكون هناك 1,5 مليار قتيل بسبب الكوارث 
الطبيعية؛ لذا كان من املهم االس����������تعداد ملواجهة مثل هذه 
التوقعات، من عمل دراس����������ات علمية وأحباث للوصول إىل 

تفسري للواقع وتنبؤ للمستقبل.
أسئلة الدراسة:

ما إس����������هامات العمل التطوعي جتاه جائحة كورونا من   .1
وجهة نظر املتطوعني ؟

ما م����������دى إملام املتطوعني بدورهم ومس����������ؤولياهتم وقت   .2
جائحة كورونا؟

م����������ا هي املعوقات اليت تواجه الراغبني يف التطوع خالل   .3
جائحة كورونا؟
أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف الدراسة احلالية يف الكشف عن األهداف 
التالية:

التعرف على دور العمل التطوعي ومدى مسامهته يف   -
مواجهة جائحة كورونا من وجهة نظر املتطوعني.

التعرف على مدى إملام املتطوعني بدورهم   -
ومسؤولياهتم وقت جائحة كورونا.

حتديد املعوقات اليت تواجه الراغبني يف التطوع خالل   -
جائحة كورونا.

مصطلحات الدراسة:
اإلس�������هامات )Contributions): يعرف الباحث 
اإلس����������هامات إجرائياً بأهنا اخلدمات ال����������يت يقدمها العمل 
التطوع����������ي خلدمة اجملتمع يف التصدي هل����������ذه اجلائحة، وما 

ميكن تقدميه من دور يساعد يف جتاوزها.
العم�������ل التطوعي )Voluntary work): »جهود 
إنس����������انية تبذل م����������ن أفراد اجملتمع بص����������ورة فردية أو مجاعية 
ويقوم بصفة أساسية على الرغبة، والدافع الذايت سواء كان 
هذا الدافع شعوريًا أو ال شعوريًا«. )النعيم،2005: 25(

         ويع����������رف اخلطي����������ب )2013( العمل التطوعي 
بأنه »العمل الذي يقوم به الفرد لتحقيق أهداف اجتماعية 
حمددة، دون أن يس����������تهدف من عمل����������ه األجر املادي، أو 

حتقيق منفعه شخصية«. ص54
ويعرف العمل التطوعي إجرائياً بأنه: اإلس����������هام     
الذي يقوم به اإلنسان سواء كان بدنًيا، أو فكريًا )عقلًيا(، 
جتاه اجملتمع وقت الكوارث واألزمات، يبذل طواعية بدافع 
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ذايت دون إكراه عليه ودون طلب أجر مادي على ذلك.
 الكارث�������ة )Disaster(: ه����������ي “حادثة حمددة زمنياً 
ومكانياً ينج����������م عنها تعرض جمتمع بأكمل����������ه أو جزء منه 
إىل أخط����������ار ش����������ديدة مادية وخس����������ائر يف أف����������راده تؤثر يف 
البناء االجتماعي بإرباك حياته وتوقف توفري املس����������تلزمات 

الضرورية الستمراره”. )الشعالن، 2002: 27(
وتع����������رف الكارثة إجرائياً بأهن����������ا: موقف أو حدث ميثل 
هتديدا للمجتم����������ع؛ مما يؤدي إىل وجود توتر وصدمة هتدد 
اس����������تقراره، مما يتطلب التدخل الس����������ريع ملؤسسات الدولة 

وأجهزهتا املعنية.
األزمة )The Crisis(: ه����������ي” اضطراب حاد يؤثر 
على قدرة الفرد على التصدي عاطفياً أو معرفياً أو سلوكياً، 
ويؤدي به إىل ضعف يف قدرته على حل مش����������اكله بالطرق 

)Hoff,1989 :5( .”العادية
وتُعرف األزمة إجرائياً بأهنا: حالة غري مس����������تقرة، تؤدي 
إىل اضط����������راب أو تفكك أمناط األداء املعتادة لدى اجملتمع 
مما يؤدي إىل اإلخالل بالت����������وازن الطبيعي لألمور، وتكون 

بتوقف األعمال وعدم استمرار احلياة الطبيعية.
في�������روس كورون�������ا )Coronavirus): هو مرض معد 
يسببه آخر فريوس مت اكتشافه من ساللة فريوسات كورونا، 
ومل يكن هناك أي علم بوج����������ود هذا الفريوس اجلديد قبل 
بدء تفش����������يه يف مدينة ووهان الصينية يف ديسمرب 2019. 
وق����������د حتّول الفايروس املس����������مى ب)كوفيد-19( اآلن إىل 
جائحة تؤثر على العديد من بلدان العامل )منظمة الصحة 

العاملية،2020(
حدود الدراسة:

الحدود المكانية: وزارة الصحة يف مدينة الرياض.
الحدود الزمانية: مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي 

الصيفي لعام 1441ه�.
الحدود البش�������رية: األفراد املس����������جلني رمسياً يف منصة 

التطوع الصحي.

اإلطار النظري
مقدمة:

نظراً ملا يش����������هده العامل هذه السنة )2020( من أزمة 
حتولت إىل جائحة هتدد أمن اإلنس����������ان واس����������تقراره، حيث 
أصب����������ح حدثًا جلاًل قد يهدد التعليم بأزمة هائلة رمبا كانت 
هي األخط����������ر يف زماننا املعاصر، حيث تس����������ببت جائحة 
كورونا يف انقطاع أكثر من 1,6 مليار طفل وش����������اب عن 
التعليم يف 161 بلداً، أي ما يقرب من 80% من الطالب 
امللتحقني يف امل����������دارس واجلامعات على مس����������توى العامل. 

)منظمة اليونسكو، 2020(
       ل����������ذا ف����������إن هذه املرحلة تتطل����������ب تضافر اجلهود 
بني أفراد اجملتمع ومؤسساته لتقدمي اخلدمات الالزمة ومنها 
التطوع يف اجملاالت االجتماعية والصحية وغريها، والتعرف 
على مدى إملام أفراد اجملتمع بدورهم ومس����������ؤولياهتم أوقات 
األزمات والكوارث، وحتديد املعوق����������ات اليت تواجه العمل 

التطوعي وحتول دون املشاركة فيه.
      إذ يعد العمل التطوعي أحد مؤش����������رات املش����������اركة 
لدى األفراد، كما يعّد التطوع من األمور املهمة اليت تسعى 
اجملتمعات إىل إعطائها أولوية، وتكمن أمهيته بأنه تعبري عن 
حيوية وديناميكية العالقة بني األفراد واجملتمع، واملش����������اركة 
بالعمل التطوعي تدعم هنضة اجملتمع وارتقاؤه. )النابلسي، 

)2009
المحور األول: العمل التطوعي:

ميثل العمل التطوعي سلوًكا حضاريًا ترتقي به اجملتمعات 
واحلض����������ارات، حيث أصبح  ميثل رم����������ًزا للتكاتف والتعاون 
ب����������ني أفراد اجملتم����������ع من خمتلف مؤسس����������اته، ويرتبط العمل 
التطوع����������ي ارتباطًا وثيًقا بكل مع����������اين اخلري والعمل الصاحل 
عند كل اجملتمعات باعتباره ممارس����������ة إنسانية، وال شك أن 
للعم����������ل التطوعي أمهية كبرية تؤثر بش����������كل إجيايب يف حياة 
الفرد واألس����������رة واجملتمع ومن كافة املس����������تويات االقتصادية 
واالجتماعي����������ة والتنموي����������ة حيث ميثل جتس����������يداً عملياً ملبدأ 
التكافل االجتماعي، وأن����������ه عمل اختياري نابع من إدراك 
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الشخص لدوره يف اجملتمع. )الراشدية، 2016(
وظه����������ر يف اآلونة األخ����������رية دور القطاع التطوعي أو ما 
يس����������مى بالقطاع الثالث يف اكمال ال����������دور الذي تقوم به 
اجلهات احلكومية الس����������عودية ومؤسسات القطاع اخلاص، 
حي����������ث يق����������وم بتخفيف الع����������بء عن كاه����������ل احلكومة يف 
تقدمي بعض اإلس����������هامات يف جمال الرعاي����������ة االجتماعية، 
والصحية، واالقتصادية، باإلضافة إىل قدرته على التنسيق 
مع املؤسس����������ات األهلية واألجه����������زة احلكومية، حيث يعد 
العم����������ل التطوعي م����������ن عوامل التنمية مبفهومها الش����������امل، 
ودلياًل س����������اطًعا على حيوية اجملتمع واستعداد أفراده للتفاين 

والتضحية. )أبو العال، 2017: 206(
وحيظى العمل التطوعي باالهتمام املتزايد على املستوى 
العامل����������ي، حيث يُعد ظاهرة عاملية ظه����������رت فيه العديد من 
املواثي����������ق العاملي����������ة ومن مظاهر هذا االهتم����������ام ما قامت به 
منظم����������ة األمم املتحدة م����������ن طرح برنام����������ج األمم املتحدة 
االمنائ����������ي منذ ع����������ام 1976م، وبرنام����������ج متطوعي األمم 
املتحدة عام 1986م، وإقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
برنام����������ج متطوعي األمم املتح����������دة 1971م، كما تقرر أن 
يكون يوم 5 ديس����������مرب من كل عام يوم����������اً عاملياً للتطوع. 

)عباس، 2013(
وي����������رى الباح����������ث أن الدول العربية قد ش����������هدت زيادة 
مس����������تمرة يف األنش����������طة التطوعية وامتدت م����������ن األفراد إىل 
تكوين املنظمات املتخصصة يف جماالت متنوعة من العمل 
التطوع����������ي مشلت املس����������اعدات اخلريية وخدم����������ات الرعاية 
الصحي����������ة واالجتماعي����������ة وذوي اإلعاقة والتوعي����������ة الدينية 
والتنمية احمللية والريفية واألنشطة التعليمية والثقافية واألدبية 
والش����������بابية، ويرتبط العم����������ل التطوعي يف اململك����������ة العربية 
الس����������عودية بتعليم الدين اإلس����������المي الذي دعا الناس إىل 
التط����������وع يف األعمال اخلريية ويف أعم����������ال الرب والتعاون بني 

الناس بصفة عامة وبني املسلمني بصفة خاصة.

مفهوم العمل التطوعي:
يُعرف التمام����������ي )2010( العمل التطوعي بأنه »تلك 
اجلهود اليت يقوم هبا الش����������باب برغبت����������ه، والنابعة من إدراكه 
باملسؤولية االجتماعية جتاه جمتمعه دون انتظار مقابل مادي، 

واليت تؤدي إىل إشباع احتياجاته وحتقيق أهدافه«. ص11
ويُعرف الربعاين )2013( العمل التطوعي بأنه »عمل 
إنس����������اين يعكس فيه الفرد رغبت����������ه الصادقة يف إفادة جمتمعه 
واجملتمعات االنسانية مبا ميتلكه من إمكانات مادية وفكرية 
ومهارية هبدف املس����������اعدة يف حل أزمه انسانيه أو فردية أو 

تطوير منفعة عامه دون أي مقابل«. ص147
ومن خالل التعريفات الس�������ابقة يتض�������ح أن العمل 

التطوعي:
عمل إنساين اجتماعي غري رحبي فردي أو مجاعي،   -

وبدون مردود مادي.
يقوم به أي ش����������خص صغري أو كبري، ذكر أو أنثى،   -

ويكون نابعاً من رغبه وإقتناع ذايت.
يه����������دف إىل حتقيق مص����������احل مش����������رتكة وإىل تنمية   -
وتطوير منفعة عامة، بعيداً عن املصاحل الشخصية 
مع خالل حتمل مسؤولياته جتاه اجملتمع  ومؤسساته 
واإلس����������هام يف حل املش����������كالت وحتقي����������ق اخلطط 

والطموحات اليت يسعى إليها اجملتمع.

أهمية العمل التطوعي:
ح����������دد كاًل من )التمام����������ي، 2010؛ حوالة، 2013( 

أمهية العمل التطوعي فيما يلي:
مساعدة اجملتمع على ختطي الصعوبات وقت الكوارث   .1

واألزمات.
العمل التطوعي يش����������جع املتطوعني باملشاركة يف قضايا   .2

جمتمعهم ووطنهم.
دعم خطط وجهود التنمية طويلة املدى للمجتمع.  .3

تنمية وعي أف����������راد اجملتمع بقيمة العمل التطوعي بصفة   .4
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خاصة.
تعويد املتط����������وع على الثقة بالنف����������س، وتنمية القدرات   .5

الذهنية لديه.
حصول املتطوع على احرتام وتقدير أفراد اجملتمع له.  .6

ويحدد الباحث أهمية العمل التطوعي فيما يلي:

واجب وطين حنو اجملتمع.  -
اكتساب األجر والثواب من عند اهلل.  -

ش����������عور املتطوع بتحقيق ذاته من خالل مس����������اعدة   -
اآلخرين.

ممارسة املتطوع لدوره اإلجيايب يف اجملتمع.  -
اكتساب مهارات وخربات جديدة تساعد املتطوع   -

يف حل مشكالته احلياتية.

أنواع العمل التطوعي:
يذكر )رش����������دي، 2013 ؛ عز الع����������رب، 2012( أنه 
ميكن التمييز بني نوعني أساسيني من أنواع العمل التطوعي 

يف ضوء من يقوم به:
العمل التطوعي الفردي: وهو العمل أو الس����������لوك   -
االجتماعي الذي ميارس����������ه الف����������رد برغبة منه وإرادة 
داخلية من تلقاء نفس����������ه وال يريد منه أي مقابل أو 
م����������ردود مادي، ويقوم على اعتب����������ارات أخالقية أو 

إجتماعية أو إنسانية أو دينية.
العم����������ل التطوعي املؤسس����������ي: وهو أكث����������ر تنظيًما   -
وأوس����������ع تأث����������ريًا يف اجملتم����������ع، وهناك مؤسس����������ات 
ومجعيات أهلية تس����������اهم يف أعم����������ال تطوعية كبرية 
خلدمة اجملتمع واملؤسس����������ات أو املنظمات التطوعية 
تكون غري حكومية، وظيفتها األساسية هي تقدمي 
خدم����������ات إضافي����������ة أو موازي����������ة أو بديلة خلدمات 

قدمتها احلكومة.
  ويرى الباحث أنه ال بد من اجلمع بني هذين النوعني 

لتفادي الكوارث واألزمات فال بد أن يتحد اجلميع )األفراد 
واملؤسس����������ات( ليق����������دم كاًل منهم ما لديه م����������ن إمكانيات 
ملواجه����������ة الكوارث واألزمات فالكل يعمل من أجل حتقيق 

هدف واحد.

مجاالت اإلسهامات التطوعية:
تتعدد جماالت إسهامات العمل التطوعي فيأخذ عدة 
أش����������كال وجماالت خمتلفة، فقد يكون بأسلوب مايل فقط 
أو باجلهد الشخصي أو كالمها، وقد يكون فكرياً إذ يقدم 
املتطوع وقته وإستش����������اراته يف هذا اجملال، فيش����������مل العمل 

التطوعي كما ذكرها سلطان )2009( اجملاالت التالية:
اجمل����������ال اإلجتماعي: ويتضم����������ن )رعاية الطفولة –  أ- 
رعاية املرأة- إعادة تأهيل مدمين املخدرات- رعاية 
األحداث- مكافحة التدخني- رعاية املس����������نني – 
اإلرشاد األس����������ري- مساعدة املش����������ردين – رعاية 

االيتام- مساعدة اأُلسر الفقرية(.
الش����������باب  اجملال اإلقتص����������ادي: )مواجهة بطالة  ب- 
والبح����������ث عن العم����������ل- التأهيل لدخول س����������وق 
العمل- زيادة املهارات اليت تسهل عمل الشباب(.

اجمل����������ال الرتبوي والتعليم����������ي ويتضمن )حمو األمية  ج- 
– التعليم املس����������تمر- برامج صعوبة التعلم- تقدمي 

التعليم املنزيل للمتأخرين دراسًيا(.
اجمل����������ال الصح����������ي: ويتضمن ) الرعاي����������ة الصحية-  د- 
خدمة املرض����������ي والرتفي����������ه عنهم-تقدمي اإلرش����������اد 
النفس����������ي والصحي- التمرين املنزيل- تقدمي العون 

لذوي االحتياجات اخلاصة(.
ه- اجملال البيئي: ويتضمن )االرشاد البيئي- مكافحة 
التصحر- العناية بالشواطئ واملنتزهات- مكافحة 

التلوث(.

معوقات العمل التطوعي: 
يواجه العم����������ل التطوعي عقبات حتد من فاعليته، ومن 



50

جملة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )5(، ص ص43-68 سبتمرب 2020 / حمرم 1442هـ

تلك العقب����������ات ما يتعلق باملتطوع نفس����������ه ومنها ما يتعلق 
باملؤسس����������ة املنظمة للعمل، ومنها ما يتعلق باجملتمع الذي 

تقدم فيه اخلدمات التطوعية.
 ومن املعوقات اليت حتول دون اإلقدام على املشاركة يف 

العمل التطوعي ما ذكره رشدي )2013(:
اخلجل )الرهاب االجتماعي( واخلوف من االخنراط يف   .1

أنشطة تسلط األضواء على الشخص.
االعتقاد بعدم وجود مهارات أو قدرة لدى الفرد على   .2

املشاركة.
انعدام أو ضعف الدافع الذايت.  .3

قلة الوعي وعدم إدراك أمهية العمل التطوعي.  .4
قصر الوق����������ت املتوفر للعمل التطوعي النش����������غال الفرد   .5

بتأمني دخل إضايف.
اخلوف من حتمل املسؤولية لألفراد الذين مل يتلقوا تربية   .6

أسرية مشجعة للثقة بالذات.
العقب����������ات االدارية اليت تثين املتطوع عن االس����������تمرار يف   .7

العمل التطوعي.

المحور الثاني: الكوارث واألزمات: 

مقدمة:
َعرَف اإلنسان الكوارث منذ األزل وعرف كيف يضع 
اسرتاتيجيات لتخفيف آثارها والتغلب عليها أو حىت اخلروج 
منها بأقل اخلس����������ائر، وخيتلف البشر من منطقة ألخرى يف 
إدراك وإدارة الك����������وارث بدرجات متفاوتة، اس����������تناداً على 
اخلربات والتدريب والتعليم والقدرة على فهم أبعاد ونتائج 

هذه الكوارث. )حيايت، 2007(
ولقد برزت الكوارث بروزًا ملحوظًا يف السنوات األخرية 
يف اململك����������ة العربية الس����������عودية متمثلة يف س����������يول جازان 
)2004(، وال����������يت تتكرر كل ع����������ام وختلف كثريًا من اآلثار 
والدم����������ار؛ وزلزال )العي����������ص( يف املدينة املنورة وما رافقه من 

انبعاث غازات وعملية إخ����������الء للمدينة توقًعا لثوران جبل 
العيص )2009(، وس����������يول جدة اليت خلفت كوارث بيئية 
وبش����������رية ومادية، وذكر يف تقارير الصحف عن كارثة جدة 
ع����������ام )2009( أن عدد الضحايا وصل 116، وأكثر من 
8000 منزل متضرر، وأضرار يف العقارات واملركبات بلغت 
8092 عق����������اراً و7143 مركبة. )صحيف����������ة االقتصادية، 

)2009

مفهوم الكوارث واألزمات:
تُعرف الكارثة بأهنا »حادثة مفاجئة تقوم بتعطيل خطري 
ألنش����������طة اجملتمع بصورة سريعة مع إحداث خسائر بشرية 
ومادي����������ة وبيئية او صحية جس����������يمة تزيد يف قوهتا وحجمها 
قدرة الدول����������ة املصابة بالكارثة، وحتت����������اج ملواجهتها جهود 
الدول����������ة أو اجلهود اإلقليمية أو اجلهود الدولية«. )س����������عد، 

)214 :2012
إذن فالكارث����������ة هي حادث مروع يصي����������ب قطاعاً من 
اجملتمع أو اجملتمع بأكمله مبخاطر ش����������ديدة وخسائر مادية 
وبش����������رية، ويؤدي إىل إرتباك وخلل وعجز يف التنظيمات، 
وتع����������م الفوضى يف األداء وتضارب يف األدوار على خمتلف 

املستويات.

األزم��ة:
األزم����������ة )The Crisis( هي “خلل مفاجئ نتيجة 
أوضاع غري مس����������تقرة يرتتب عليها تط����������ورات غري متوقعة؛ 
نتيج����������ة العجز عن احتوائها من قبل األطراف املعنية وغالباً 

ما تكون بفعل اإلنسان. )املصري،2005: 12(
أما اجلائحة: فهي وباء ينتش����������ر بني البش����������ر يف مساحة 
كبرية، مثل القارة، أو قد تتس����������ع لتضم كافة أركان العامل. 

)منظمة الصحة العاملية، 2020(
فريوس كورونا )كوفيد-19(: هو مرض معٍد، ُيس����������ببه 
آخر فريوس مت اكتش����������افه من ساللة فريوسات كورونا، ومل 
يكن هناك أي علم بوجود هذا الفريوس قبل بدء تفش����������يه 
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يف مدينة ووهان الصينية يف ديس����������مرب 2019، وقد حتول 
اآلن إىل جائح����������ة تؤث����������ر على كل بل����������دان العامل، وصنفت 
منظمة الصحة العاملية تفشي فريوس كورونا بوصفه جائحة 

)Pandemic(. )منظمة الصحة العاملية، 2020(
وتعترب فريوس����������ات كورونا ساللة واسعة من الفريوسات 
اليت قد تس����������بب املرض لإلنس����������ان، وأن عدًدا من فريوس 
كورونا تس����������بب لدى البش����������ر بأمراض ت����������رتاوح حدهتا من 
نزالت الربد الشائعة إىل أعلى من ذلك مثل متالزمة الشرق 
األوس����������ط التتنفس����������ية، واملتالزمة احلادة الومخية )سارس(. 

)منظمة الصحة العاملية، 2020(
أهمية التطوع في األزمات والكوارث:

يُعد التطوع خالل الكارثة أو األزمة من العوامل اهلامة 
يف عملي����������ات إدارة الكارثة وخباص����������ة يف الكوارث الكربى 
واليت ختلف خس����������ائر جس����������مية على املس����������تويني البشري 
واملادي واليت حبكم حجمها غالًبا ما تعيق اجلهود اليت يتم 
بذهلا من اجلهات الرمسية للسيطرة على آثارها، وهنا تظهر 
أمهية االس����������تعانة بالألفراد املتطوعني من خمتلف العمليات 
كاإلغاثة والنقل واإليواء وتقدمي االس����������عافات واملساعدات 

االجتماعية الضرورية. )السميعات، 2020(
ويلع����������ب التط����������وع دور بارز يف ش����������ىت جم����������االت احلياة 
وال س����������يما عند تلبية نداء الواج����������ب يف حاالت الكوارث 
واألزم����������ات، وبداف����������ع حب املس����������اعدة وتقدمي ي����������د العون 
للمتضرري����������ن جراء ه����������ذه الكوارث، يصب����������ح لدينا العديد 
من األش����������خاص املتطوعني الراغبني يف املسامهة يف خدمة 
جمتمعهم املتضرر، لذلك ونتيجة عن دراسات متتالية فإن 
األعداد التطوعية ال تزال يف ازدياد كوهنا ثقافة حث عليها 

اإلسالم. )السلمي،2013( 
ولالس����������تفادة من اخلدم����������ات التطوعية بش����������كل جيد 
يس����������توجب العمل على تنظيم املتطوعني من قبل اجلهات 
املعنية بإدارة الكوارث واألزمات وتوظيف مواهبهم وقدراهتم 
خلدمة العمل التطوعي وبش����������كل عقالين، وكذلك ضرورة 

تزويده����������م باملعدات اليت هت����������دف إىل محايتهم من خمتلف 
األخط����������ار اليت تفرضها عملي����������ات اإلغاثة واإلنقاذ - وكذا 
بالنس����������بة هلذه اجلائحة واليت كان لزاماً اإلحتياط واالحرتاز 
أثناء اخلدمة - كوهنم يقدمون خدماهتم اإلنس����������انية بشكل 
تلقائ����������ي غري مبال����������ني باألخطار اليت قد يعرتض����������ون إليها. 

)السميعات، 2020(
دور العم�������ل التطوعي في مراح�������ل إدارة الكوارث 

واألزمات:
إن اإلدارة املنظم����������ة والفاعلة للس����������يطرة على الكوارث 
واألزمات تشمل أربع مراحل أساسية مرتبطة ومتداخلة مع 
بعضها البعض أثناء العمل التطوعي هي: ختفيف الكارثة، 

االستعداد، املواجهة، وإعادة التوازن.
ختفيف الكارثة: هي التدابري واإلجراءات واألنش����������طة   .1
اليت تتخذ قبل حدوث الكارثة وبعدها لتخفيف أثارها 
التخريبية والتدمريية وتوف����������ر كل ما يلزم إلعادة التوازن 

للمنطقة وللسكان املتأثرين هبا.
2.  االستعداد: هو النشاطات اهلادفة إىل توفري املتطلبات 
االقتصادية والتقنية واللوجستية لدرء الكوارث والتقليل 

من أثارها. 
عملي����������ات الطوارئ اجملاهبة: تعتمد ه����������ذه املرحلة على   .3
الق����������در الذي س����������بقها من االس����������تعداد والتحضري هذا 
باإلضافة إىل ما هو متوف����������ر من معلومات عن املقدرة 
التدمريية للكارثة إذ يستند عليها اختاذ القرارات املتصلة 
بتخفيف آثارها، وه����������ذه املرحلة غالبا ما تكون قصرية 

وتتم أثناء الكارثة.
إع����������ادة التوازن: تغطي هذه املرحل����������ة العمليات اهلادفة   .4
إلع����������ادة املنطقة اليت اجتاحتها الكارثة حلالتها الطبيعية 
وتضم خطة بعيدة املدى تشمل إعادة احلد األدىن من 
اخلدمات والنشاطات االجتماعية واالقتصادية لوضعها 

الطبيعي. )الطيب،1992(
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- النظرية الموجهة للدراسة:
ب����������رزت نظري����������ات اجتماعي����������ة ركزت عل����������ى العالقات 
االجتماعي����������ة املتبادلة وقيمة املش����������اركة والعمل وأمهيته بني 
أعضاء اجملتم����������ع، وتعتمد معظم الدراس����������ات االجتماعية 
اليت تتناول العالقات التبادلية إىل اس����������تخدام إحدى هذه 

النظريات ذات الصلة هبذا اجلانب.
 وفيم����������ا يلي يتن����������اول الباحث إحدى ه����������ذه النظريات 
اليت تنطلق منها الدراس����������ة وهي نظري����������ة الدور االجتماعي 
واليت هتت����������م بدور الفرد الذي يقضيه يف نش����������اطاته، أو يف 
أعماله التطوعي����������ة، باعتبار الدور هو أحد عناصر التفاعل 
االجتماع����������ي، وه����������و أمن����������اط متكررة من خالل املمارس����������ة 
اليت يكس����������بها خالل مواقف حُمددة، وه����������ذا يوضح الدور 
املهم الذي حُيققه املتطوع يف تنش����������يط األعمال التطوعية، 

والنهوض مبساعدته لسّد احتياجات األفراد واجلماعات.
إذ ُتظِهر نظرية الدور يف العمل التطوعي، مدى وضوح 
املكانة االجتماعية، الذي يرى مجيع األشخاص من الذين 
يش����������غلون هذه املكانة، يقومون بأفعال حُمدَّدة، أو يقومون 
ب����������أدوار تتصل باملكانة، فلذلك يقوم العمل التطوعي على 
كفاي����������ة احتياجات األفراد واجملتمعات، ويقوم على إغالق 

الفجوات اليت تؤثر عليها. )العتوم،2020(
وتع����������د نظرية الدور م����������ن النظري����������ات االجتماعية اليت 
تنطلق من فكرة أن اجملتم����������ع عبارة عن جمموعة من املراكز 
االجتماعية املرتابطة فيم����������ا بينها وتتضمن أدواراً اجتماعية 
خمتلفة ومتكاملة فيها بينه����������ا، وميكن توظيف هذه النظرية 

يف العمل التطوعي كما يلي:-
أن العم����������ل التطوع����������ي فيه إش����������باع حلاج����������ة األفراد   -
واجملتم����������ع على حد س����������واء، فهو يعمل على س����������د 
الثغ����������رات والنقص، وفيه يؤدي كل فرد الدور املناط 

به خلدمة اجلماعة واجملتمع.
أن املتط����������وع ينبغي أن يؤدي عمل����������ه التطوعي من   -
خالل مؤسسات ومنظمات حىت ال يتعرض البناء 

االجتماع����������ي للخلل، وما يهمنا يف هذه الدراس����������ة 
وزارة الصحة واليت بدورها تتوىل مس����������ؤولية تدريب 

وتأهيل املتطوع.
الدراسات السابقة:

أ-الدراسات العربية:
دراسة )حامد، 2019م(:

تناولت الدراس����������ة دور املنظم����������ات التطوعية الوطنية يف 
درء الكوارث ومواجهة األزمات وتوصلت الدراسة إىل أن 
للمنظم����������ات الطوعية الوطنية بوالي����������ة اخلرطوم دور كبري يف 
درء الكوارث ومواجهة األزم����������ات، وأوصت بتكوين هيئة 
عليا للعمل التطوعي ختتص بوضع اسرتاتيجيات الكوارث 
واألزمات، والتنسيق بني املنظمات وتوحيد قنوات عملها، 
ومطالبة وس����������ائل اإلعالم بدور أكثر تأث����������رياً مباهية العمل 
التطوع����������ي ومدى دوره يف عملي����������ة درء الكوارث ومواجهة 

األزمات.
دراسة )الدريس، 2018م(:  -

تناولت الدراسة تصور مقرتح لدور اخلدمة االجتماعية 
يف جمال األزمات والك����������وارث، وطبقت على أعضاء هيئة 
التدريس م����������ن املختصني باخلدم����������ة االجتماعية يف كليات 
وأقس����������ام اخلدم����������ة االجتماعي����������ة مبدينة الري����������اض، وقدمت 
الدراس����������ة مقرتحاً للجهات املعنية يوضح الدور الذي ميكن 
أن تساهم به اخلدمة االجتماعية يف هذا اجملال، وكان من 
أه����������م نتائجها ضرورة زيادة عدد املمارس����������ني االجتماعيني 
يف هذا اجمل����������ال مع أمهي����������ة تزويدهم باملع����������ارف واملهارات 
والقيم املناس����������بة وإحلاقهم بالدورات املتخصصة وإعطاؤهم 
الصالحيات للتحرك يف حاالت األزمات والكوارث إضافة 
إىل توعية اجملتمع مبؤسس����������اته لدعم املمارس����������ني واالعرتاف 

بدورهم يف اجملال.
دراسة )الهاشمي، 2017م(:  -

هدفت الدراسة إىل التعرف على دور القوانني والتشريعات 
الدولية والوطنية يف احلد من األزمات والكوارث، وتوصلت 
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نتائج الدراس����������ة إىل أن الكوارث واألزمات حتظى باهتمام 
دويل لعدم اعرتافها باحلدود الدولية، لكنها مل جتد القوانني 
والتشريعات اخلاصة بالكوارث النصيب الوايف من البحث 
والدراس����������ة، حيث تتضمن االتفاقيات واملعاهدات الدولية 
أدوات حتتوي على جمموعة واسعة من التعليمات واللوائح، 
وإن كان����������ت حبد ذاهتا غري ملزمة فهي ترتك على أقل تقدير 
أثرا سياسياً واضًحا يف حالة االستجابة ملخاطر الكوارث.

دراسة )الزامل،2016م(:  -
اس����������تهدفت الدراس����������ة التعرف على أمهي����������ة التخطيط 
ملواجهة األزمات والكوارث يف اململكة العربية الس����������عودية، 
حيث طبقت الدراسة على )200( من املسؤولني واخلرباء 
يف اجله����������ات اليت تُع����������ىن مبواجهة األزم����������ات والكوارث يف 
مدينيت الرياض وجدة، وأب����������رزت النتائج ضعف التخطيط 
يف هذه املؤسسات والتنسيق فيما بينها، وضعف يف عملية 
التدريب للعاملني يف املؤسس����������ات كما أش����������ارت الدراسة 
إىل اس����������تجابات املبحوثني بقبول إنشاء جهة موحدة تُعىن 
مبواجهة األزمات والكوارث، وقدمت الدراسة تصور مقرتح 
إلنشاء هذا اجلهاز املستقل ملواجهة األزمات والكوارث يف 

اململكة العربية السعودية.
- دراسة )حياتي،2007م(: 

هدفت الدراس����������ة إىل التعرف على دور آليات التطوع 
يف إدارة الكوارث بالس����������ودان حيث تناولت مفهوم العمل 
التطوع����������ي وأهم الك����������وارث الطبيعية يف الس����������ودان ممثلة يف 
اجلفاف، واجملاعات، والفيضانات، وآليات العمل التطوعي 
يف الس����������ودان، وكان من أبرز نتائجه����������ا أن آلليات العمل 
التطوعي يف الس����������ودان دور كبري يف مجي����������ع عمليات إدارة 
الكوارث وإن أكرب املش����������كالت اليت تعوق العمل التطوعي 
هي ع����������دم وضوح الوض����������ع النموذجي للش����������راكة وضعف 
التنسيق، وأوصت الدراسة بالعمل على تعزيز قيمة العمل 
التطوعي عن طريق إدخاهلا يف مناهج التعليم، واالستفادة 
من جتارب املنظمات ذات اخلربة الطويلة يف اجملال، وتدريب 

املتطوعني وكذلك تفعيل دور القطاع اخلاص للمشاركة يف 
األعمال التطوعية.

ب- الدراسات األجنبية:
:(Aminizade,2017( دراسة  -

هدف����������ت الدراس����������ة إىل إىل التع����������رف عل����������ى على دور 
املتطوعني من املواطنني يف التعامل مع الطوارئ والكوارث، 
حيث اس����������تعرضت الدراسة املقاالت املنشورة خالل الفرتة 
من عام 2010 إىل 2016 بناًء على الكلمات األساسية 
التالي����������ة: التطوع غري الرمسي، ح����������االت الكوارث والعقبات 
اليت تواجه املتطوع����������ني، املتطوعون غري الرمسيني، يف قواعد 
البيانات الرمسية احمللية واخلارجية، وجرى استعراض ودراسة 
)50( مقال����������ة، وقد خُلصت الدراس����������ة إىل إىل احلاجة إىل 
أمهي����������ة التوصل إىل من����������اذج أكثر مشواًل وأك����������رب قدرة على 
التكي����������ف إلدارة الطوارئ والك����������وارث، فضاًل على احلاجة 
إىل االس����������تفادة من قدرات ومرونة املتطوعني املتواجدين يف 
مناط����������ق الكوارث ومن بني أفراد اجملتمعات احمللية من أجل 
إجياد هيكل إلدارة شبكات املتطوعني حبيث ميكنها تقدمي 

املساعدة إلدارة نشاط املتطوعني.
 :(Whittaker,2015( دراسة  -

      حاولت الدراس����������ة التعرف عل����������ى دور املتطوعني غري 
الرمسيني يف إدارة الطوارئ واألزمات، حيث مت اس����������تعراض 
تعريفات التطوع وخُلصت الدراس����������ة إىل وجود تركيز مفرط 
على التطوع الذي يكون داخل املنظمات الرمسية، وقدمت 
الدراس����������ة تعريف����������اً ل«التطوع غري الرمس����������ي« الذي يتضمن 
األس����������اليب الكثرية ال����������يت يتطوع  هبا املواطن����������ون العاديون 
بوقتهم ومعارفهم ومهاراهتم ومواردهم ملس����������اعدة اآلخرين 
يف أوقات األزمات. وخُلصت الدراس����������ة إىل وجود نوعني 
عامني للتطوع ومها التطوع الناشئ واآلخر املتوسع، إضافة 

إىل النظر يف تبعات ذلك على إدارة الطوارئ واألزمات.
     وأش����������ارت الدراس����������ة إىل مصطل����������ح جدي����������د وه����������و 
“التط����������وع الرقمي” املتزايد بفضل س����������هولة احلصول على 
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تقني����������ات املعلوم����������ات واالتصاالت املتطورة والبس����������يطة يف 
نف����������س الوقت. كما أش����������ارت الدراس����������ة إىل املس����������ؤوليات 
الثقافي����������ة والقانوني����������ة باعتباره����������ا عقب����������ات رئيس����������ية حتول 
دون حدوث مش����������اركة أك����������رب للمتطوعني غ����������ري الرمسيني .

ولذا ترى الدراس����������ة أن هناك حاجة إىل وجود مناذج ذات 
قدرة أكرب يف التكيف والشمول إلدارة الطوارئ واألزمات 
لالستفادة من هذه اإلمكانيات والقدرات على الصمود يف 

وجه هذه األزمات داخل تلك اجملتمعات.
التعقيب على الدراسات السابقة:

استفادت الدراس����������ة احلالية من الدراسات السابقة من   -
ناحية اجلان����������ب النظري، واالس����������تفادة من اإلجراءات 
املنهجي����������ة ومن نتائجه����������ا. وتتفق الدراس����������ة احلالية مع 
الدراس����������ات الس����������ابقة يف تناوهل����������ا ملوض����������وع الكوارث 

واألزمات وسبل مواجهتها.
تتميز الدراس����������ة احلالية عن الدراس����������ات الس����������ابقة يف   -
موضوعها الذي يتناول موضوع دقيق وهو )إسهامات 
العم����������ل التطوعي وق����������ت الكوارث واألزم����������ات( واختاذ 

جائحة حديثة كنموذج.
تتفق مجيع الدراسات السابقة يف أمهية العمل التطوعي   -

للمجتمعات ملا له من دور رئيسي يف تقدمها.
تتفق مجيع الدراسات يف أن هناك رغبة جادة من أفراد   -

اجملتمعات للمشاركة يف العمل التطوعي. 
أوضحت ه����������ذه الدراس����������ات أنه ميكن تعزي����������ز العمل   -
التطوعي وزيادة دافعية األفراد حنوه من خالل وس����������ائل 

االعالم واملؤسسات الدينية واملؤسسات اجملتمعية .
أوضحت الدراس����������ات أمهي����������ة الس����������عي لتطوير اجملتمع   -

واستخدام احلوافز لتشجيع األفراد.
أوضحت الدراسات أمهية إنش����������اء وحدة مسؤولة عن   -
التخطيط والتصميم والتنفيذ والتقومي للربامج التطوعية، 

وخدمة اجملتمع.
       وأخ����������رياً ي����������رى الباح����������ث أن العمل التطوعي أمر 

ضروري وواجب جتاه اجملتمع، مبا هو متوفر لدى األفراد من 
وقت وجهد ومال ملزيد من الرقي والتقدم للمجتمع الذي 
س����������يعود يف النهاية باخلري ألفراد اجملتمع كافة، ويعمل على 
تقدمهم ورقيهم، لذلك حتاول هذه الدراسة معاجلة القصور 
يف الدراس����������ات السابقة وتسليط الضوء على مدى مسامهة 

العمل التطوعي يف أوقات األزمات والكوارث.
ثالثا: اإلجراءات المنهجية للدراسة:

منهج الدراسة:  
مت استخدام منهج املس����������ح االجتماعي باعتباره املنهج 
األنس����������ب للدراس����������ة، وملالئمته لطبيعة الدراس����������ة وأهدافها 

وأسئلتها.
مجتمع الدراسة:

تكون جمتمع الدراس����������ة من العامل����������ني يف جمال التطوع 
املس����������جلني رمسياً يف منصة التطوع الصح����������ي التابعة لوزارة 
الصح����������ة يف مدينة الرياض وبل����������غ عددهم )5300(، وأما 
عينة الدراس����������ة فهي عشوائية بلغ عددها )357( بناًء على 
جدول مورغان، وكانت عدد االستجابات 266 استجابة.

أداة الدراسة:
نظ����������راً لطبيعة الدراس����������ة من حي����������ث أهدافها ومنهجها 
وجمتمعها، فقد اس����������تخدمت االس����������تبانة كأداة للدراس����������ة، 
وبع����������د مراجع����������ة األدب النظري الس����������ابق ومنها دراس����������ة 
)الزامل،2016( ودراسة )الدريس،2018(، حيث متت 
االس����������تفادة منها يف بناء االستبانة احلالية وحتديد أبعادها، 

وقد تكونت االستبانة من جزئني على النحو التايل:
الجزء األوَّل: ويش����������مل البيان����������ات األولية ألفراد عينة 

الدراسة.
الجزء الثَّاني: يتكون من )33( عبارة مت تقسيمها إىل 

ثالثة حماور على النحو التايل:
احمل����������ور األول: ويقيس دور العمل التطوعي يف مواجهة 
جائحة كورونا واجتاهات األفراد حنوه، ويشتمل على )15( 

عبارة.
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احمل����������ور الثاين: ويقي����������س إملام املتطوع����������ني مباهية العمل 
التطوعي ودورهم فيه، ويشتمل على )9( عبارات.

احملور الثالث: ويقيس معوقات تواجه الراغبني يف التطوع 
ومقرتحات لتطوير جماالت العمل التطوعي، ويشتمل على 

)9( عبارات.
وصيغ����������ت العب����������ارات وفقاً ملقياس ثالث����������ي على النحو 

التايل: )أوافق/ إىل حدما/ غري موافق(. 
إعداد االستبان

المرحل�������ة األولى: إع�������داد وصياغة االس�������تبانة في 
صورتها األولية:

مت عم����������ل مقابالت مع بع����������ض املتخصصني بالنواحي   .1
التطوعية من أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية، وكذلك مقابلة املسؤولني يف مركز 

دراسات العمل التطوعي باجلامعة.
مت االطالع على الدراسات والبحوث السابقة يف جمال   .2
التطوع، وجمال تصميم وتنفيذ األعمال التطوعية سواء 

داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها.
مت االطالع على مص����������ادر الكرتونية يف جمال األعمال   .3
التطوعي����������ة يف بعض الدول العربية، وكذلك مت االطالع 

على القواعد املنظمة للعمل التطوعي يف أكثر من بلد.
وبناًء على ما س����������بق مت عمل االستبانة واليت تتكون من   .4
احملكات واملؤش����������رات واألبعاد ذات العالقة بإسهامات 

العمل التطوعي وقت الكوارث واألزمات.
المرحلة الثانية: حساب صدق وثبات االستبانة ومت ذلك 

كما يلي :
صدق المقياس:

1- الصدق الظاهري للمقياس:
للتأك����������د من ص����������دق املقي����������اس، قام الباح����������ث بعرضه 
على جمموعة من احملكم����������ني واملختصني، من أعضاء هيئة 
التدريس، وذلك للحكم على مدى انتماء العبارات للبعد 
الذي توجد فيه، وكذلك للحكم على درجة مناسبة العبارة 
من حيث صياغتها بنائي����������اً ولغوياً، ومت األخذ مبالحظات 

احملكمني وتعديالهتم.
2-  صدق االتساق الداخلي: قام الباحث حبساب االتساق 
الداخلي لفقرات أداة الدِّراسة وذلك حبساب معامالت 
ارتباط بريسون بني كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي 
تنتمي إلي����������ه الفقرة، وكذلك معام����������ل االرتباط بالدرجة 

الكلية لالستبانة، وهو ما يوضحه اجلدول التايل:

جدول رقم )1)

معامالت ارتباط بنود المحور األول للدراسة والدرجة الكلية له

معامل االرتباطفقرات المحور األوَّلم

0,364** تسهم مشاركات األفراد يف األعمال التطوعية أثناء مواجهة جائحة كورونا بشكل عاٍل1.

0,388** أرى أن هناك تكامل بني جهود املؤسسات واألفراد املتطوعني2.

0,491** هناك ضرورة لزيادة أعداد املتطوعني لدورها الفعال يف مواجهة جائحة كورونا3.

0,454** أجد صعوبة يف تلقي األوامر من الرؤساء خالل عملي يف جائحة كورونا4.
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معامل االرتباطفقرات المحور األوَّلم

0,488** أستطيع االنسجام مع األعضاء اآلخرين يف فرق التطوع5.

0,399** أشارك يف األعمال التطوعية خالل أوقات الفراغ6.

0,552** يرحب املسؤولون يف وزارة الصحة باملتطوعني7.

0,304* أقضي وقتاً ممتعاً مع زمالئي املتطوعني8.

0,533** أرغب يف تكرار املشاركة مستقباًل يف األعمال التطوعية9.

0,317* أرى أن الدور املناط يب مناسب ملهارايت وقدرايت10.

0,420** أشجع زمالئي على املشاركة يف األعمال التطوعية11.

0,470** يقوم املتطوعون باألعمال املناطة هبم جبدية12.

0,384** أحاول التغلب على الصعوبات اليت تواجهين أثناء قيامي بالعمل التطوعي13.

0,466** أفضل القيام باألعمال التطوعية اليت تناسب مع قدرايت14.

0,498** تتملكين الرغبة مساعدة اآلخرين يف وقت األزمات15.

* عبارات دالة عند مستوى 0.05 فأقل.
** عبارات دالة عند مستوى 0.01 فأقل.

من اجلدول السَّابق يتَّضح أن مجيع العبارات دالة عند مستوى )α ≥0,01(، وبعضها دال عند مستوى )0,05≤ 
α(، وهو ما يوضح أن مجيع الفقرات املكوِّنة للمحور األول تتمتع بدرجة صدق عالية، جتعلها صاحلة للتطبيق امليداين.

جدول رقم )2)
معامالت ارتباط بنود المحور الثاني للدراسة والدرجة الكلية له

معامل االرتباطفقرات المحور الثانيم

0,453**أعاين من صعوبة يف فهم ثقافة التطوع1.

0,355**ينتابين القلق عند االلتحاق بالعمل التطوعي لعدم معرفيت باملهام املطلوبة2.
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معامل االرتباطفقرات المحور الثانيم

0,412**أقوم بتوعية من حويل بقيمة وأمهية العمل التطوعي للمجتمع3.

0,402**ينشر العمل التطوعي روح التعاون واحملبة بني األفراد4.

0,486**تساعد األعمال التطوعية على اإلحساس باآلخرين5.

0,324*يساعد العمل التطوعي يف تنمية وعي أفراد اجملتمع6.

0,673**غياب الدور اإلعالمي يف تسليط الضوء على دور العمل التطوعي خالل جائحة كورونا7.

0,343*تساعد األعمال التطوعية على احلد من األزمات والكوارث والتقليل من خماطرها8.

0,518**أشعر بامللل أو الكسل أثناء تأدييت للعمل التطوعي9.

 ،)α ≥0,05( وبعضها دال عند مستوى ،)α ≥0,01( من اجلدول السَّابق يتَّضح أن مجيع العبارات دالة عند مستوى
وهو ما يوضح أن مجيع الفقرات املكوِّنة للمحور الثاين تتمتع بدرجة صدق عالية.

جدول رقم )3)
معامالت ارتباط بنود المحور الثالث للدراسة والدرجة الكلية له

معامل االرتباطفقرات المحور الثالثم
0,374** نقص املعرفة وغياب املعلومة عن اجلهات املسؤولة عن العمل التطوعي1.

0,476** عدم وضوح األدوار واملهام للراغبني يف االلتحاق بالعمل التطوعي2.

0,322* سلبية الزمالء وعدم تشجيعهم لاللتحاق باألعمال التطوعية3.

0,790** عدم وجود حوافز مادية4.

0,305* عدم تعاون املؤسسات املعنية بتقدمي خدمة التطوع5.

0,636** أرى ضرورة توحيد مرجعية العمل التطوعي ودجمه حتت مظلة واحدة6.

زيادة 7. أخرى على  التطوعية مبكافآت  األعمال  املشاركة يف  ربط عدد ساعات  يساعد   
أعداد املتطوعني

**0,771

0,369** أرى أمهية ودور وسائل اإلعالم يف احلث على املشاركة يف األعمال التطوعية8.

0,556** يسهم التدريب املستمر يف هتيئة األفراد ألي حدث يواجهه اجملتمع9.
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����������ابق يتَّضح أن مجي����������ع العبارات دالة  م����������ن اجلدول السَّ
عند مس����������توى )α ≥0,01(، وبعضها دال عند مستوى 
)α ≥0,05(، وه����������و ما يوضح أن مجيع الفقرات املكوِّنة 

للمحور الثالث تتمتع بدرجة صدق عالية.
ثبات األداة:

للتحقق من الثَّبات ملفردات حماور الدراسة مت استخدام 
معامل ألفا كرونباخ، وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول 

التايل:

جدول )4)
معامالت ثبات ألفا كرونباخ

عدد أبعاد الدراسة
البنود

معامل ألفا 
كرونباخ

150,857احملور األول
90,738احملور الثاين
90,836احملور الثالث

330.883معامل الثبات الكلي لالستبانة
من خ����������الل النتائج املوضحة أع����������اله يتضح أن ثبات 
مجيع أبعاد الدراس����������ة مرتفع، حي����������ث تراوحت قيمة معامل 
الثب����������ات ألفا كرونباخ ألبعاد الدراس����������ة م����������ا بني )0,738 
إىل 0,857(، كم����������ا بلغ����������ت قيمة معام����������ل الثبات الكلي 
)0,883(، وهي قيمة ثبات مرتفعة توضح صالحية أداة 

الدِّراسة للتطبيق امليداين.
تصحيح أداة الدراسة:

لتس����������هيل تفسري النتائج اس����������تخدم الباحث اأُلسلوب 
التايل لتحديد مس����������توى اإلجابة عل����������ى بنود األداة، حيث 
مت إعط����������اء وزن للبدائل حبيث )موافق = 3، إىل حد ما = 
2، غ����������ري موافق = 1( ومن مث تصنيف تلك اإلجابات إىل 
ثالثة مستويات متساوية املدى من خالل املعادلة التالية:

طول الفئة = )أكب�������ر قيمة- أقل قيمة( ÷ عدد بدائل 
األداة = )3 –1( ÷ 3= 0.67

ليكون التصنيف بالشكل التايل:
أوافق  من 2,34  - 3,00  -

إىل حد ما من 1,68 – 2,33  -
غري موافق من 1,00 – 1,67  -

أساليب تحليل البيانات:
 استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية للتعرف 
على خصائص عينة الدراس����������ة وحساب صدق وثبات أداة 

الدراسة واإلجابة على تساؤالهتا:
التكرارات والنسبة املئوية، للتعرف على خصائص عيّنة   -

البحث.
املتوس����������ط احلس����������ايب )Mean( ملعرفة مدرى ارتفاع أو   -
اخنفاض آراء افراد الدراس����������ة عن كل عبارة من عبارات 
متغريات الدراس����������ة إىل جانب احملاور الرئيسية، وكذلك 
لرتتيب العبارات من حيث درجة االس����������تجابة حسب 

أعلى متوسط حسايب. 
االحنراف املعياري )Standard Deviation( وذلك   -
للتع����������رف على مدى احنراف آراء افراد الدراس����������ة لكل 
عب����������ارة من عبارات متغريات الدراس����������ة ولكل حمور من 
احملاور الرئيس����������ية عن متوسطها احلسايب، حيث يوضح 
االحنراف املعياري التش����������تت يف آراء أفراد الدراسة لكل 
عبارة من عبارات متغريات الدراس����������ة إىل جانب احملاور 
الرئيس����������ية، وكذلك لرتتيب العبارات حس����������ب املتوسط 
احلس����������ايب لصاحل أقل تش����������تت عند تس����������اوي املتوسط 

احلسايب. 
 )Cronbach Alpha( ألف����������ا كرونب����������اخ  معام����������ل   -

الستخراج ثبات أدوات البحث.
 )Pearson(حس����������اب قيم معامل االرتباط بريس����������ون  -

حلساب صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة.
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عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
أ-نتائج البيانات األولية )الخصائص الديموغرافية 

واالجتماعية لمجتمع الدراسة(

جدول رقم )5)

النسبةالعددالجنس
19171,9ذكر
7528,1أنثى

100%266اجملموع الكلي
      يعرض اجلدول رقم 5 توزيع أفراد العينة وفقاً للجنس، 
ويظهر أن هن����������اك تباين يف عدد الذك����������ور مقابل اإلناث، 
حيث كانت نس����������بة الذكور 71,9% يف حني كانت نسبة 
اإلناث 28,1%، حيث كانت نسبة املتطوعني من الذكور 
)68%( ونس����������بة املتطوعني من اإلناث )32%( من إمجايل 
املسجلني يف املنصة. وقد يرجع ذلك لكون بعض األعمال 
التطوعية املتاحة تتطلب جهداً أعلى وتتطلب طبيعة العمل 
فيها وجود عنصر الذكور، وهذا االختالف يف النس����������ب ال 

يؤثر على الدراسة. 
جدول رقم )6)

التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة تبعا لمتغير 
المؤهل

النسبةالعددالمؤهل
5018,6ثانوي
11342دبلوم

7929,7بكالوريوس
249,3ماجستير

100%266المجموع الكلي
يعرض اجلدول رقم 6 توزيع أفراد العينة وفقاً للمؤهل، 
ويظهر أن أكثر أفراد العينة كانوا ممن حيملون مؤهل الدبلوم 

وبنس����������ة 42% يليهم مؤهل البكالوريوس وبنسبة %29,7 
مث محلة الشهادة الثانوية وبنسبة 18,6% فيما احتل محلة 

املاجستري املرتبة األقل وبنسبة %9,3.
جدول رقم )7)

التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة تبعا لمتغير 
عدد ساعات التطوع

الساعات التطوعية 
النسبةالعددالمسجلة

10940,2صفر إىل 4 ساعات
58833,6 ساعات إىل 10

6926,2أكثر من 10 ساعات
100%266اجملموع الكلي

يعرض اجل����������دول رقم 7 توزيع أفراد العين����������ة وفقاً لعدد 
ساعات التطوع املسجلة لدى الوزارة حيث يتضح أن أكثر 
أفراد العينة عدد س����������اعات تطوعهم أقل من 5 س����������اعات 
وبنسبة 33,6% فيما كانت نسبة من لديهم أكثر من 10 

ساعات تطوعية %26,2 .
جدول رقم )8)

التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة تبعا لمتغير 
الوظيفة

النسبةالعددالوظيفة الحالية
5118,7طالب

7728,1موظف قطاع حكومي
12246,7موظف قطاع خاص

166,5ال أعمل
100%266المجموع الكلي

يعرض اجلدول رقم 8 توزيع أفراد العينة وفقاً لوظيفتهم 
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احلالية حيث يظه����������ر أن غالبية أفراد العينة ممن يعملون يف 
القطاع اخلاص وبنس����������بة 46,7% فيما كانت النسبة األقل 

ملن ليس لديهم عمل بنسبة %6,5 .
إجابة السؤال األول: ما إسهامات العمل التطوعي 

تجاه جائحة كورونا من وجهة نظر المتطوعين؟ 

للتع����������رف على إس����������هامات العم����������ل التطوعي جتاه 
جائحة كورون����������ا من وجهة نظر املتطوع����������ني، قام الباحث 
حبساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالحنرافات 
املعيارية لعبارات حمور إس����������هامات العم����������ل التطوعي جتاه 
جائح����������ة كورونا من وجهة نظر املتطوعني، وجاءت النتائج 

كما يوضحه اجلدول التايل:
جدول رقم )9)

استجابات أفراد الدراسة على عبارات المحور األول مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

العبارةم
التكرار

%

درجة الموافقة
المتوسط 
الحسابي*

االنحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة غير 

موافق
إلى حد 

موافقما

 تس����������هم مشاركات األفراد يف األعمال التطوعية 1
1موافق4,724,371,02,660,565%أثناء مواجهة جائحة كورونا بشكل عاٍل

2موافق3,732,763,62,600,564% أرى أن الدور املناط يب مناسب ملهارايت وقدرايت10

 أرى أن هن����������اك تكامل بني جهود املؤسس����������ات 2
3موافق11,243,944,92,340,672%واألفراد املتطوعني

 أش����������ارك يف األعمال التطوعي����������ة خالل أوقات 6
3مموافق11,243,944,92,340,672%الفراغ

 أرغب يف تكرار املش����������اركة مستقباًل يف األعمال 9
إىل حد 22,442,135,52,130,753%التطوعية

4ما

إىل حد 29,934,635,52,060,811% أقضي وقتاً ممتعاً مع زمالئي املتطوعني8
5ما

إىل حد 27,143,029,92,030,758% يرحب املسؤولون يف وزارة الصحة باملتطوعني7
6ما

 أجد صعوبة يف تلقي األوامر من الرؤساء خالل 4
إىل حد 32,735,531,81,990,807%عملي يف جائحة كورونا

7ما

 أحاول التغلب عل����������ى الصعوبات اليت تواجهين 13
إىل حد 30,842,127,11,960,764%أثناء قيامي بالعمل التطوعي

8ما

إىل حد 32,747,719,61,870,715% يقوم املتطوعون باألعمال املناطة هبم جبدية12
9ما
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العبارةم
التكرار

%

درجة الموافقة
المتوسط 
الحسابي*

االنحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة غير 

موافق
إلى حد 

موافقما

 أس����������تطيع االنس����������جام مع األعضاء اآلخرين يف 5
إىل حد 38,336,425,21,870,790%فرق التطوع

9مما

 أفضل القيام باألعمال التطوعية اليت تناس����������ب 14
إىل حد 38,343,018,71,800,733%مع قدرايت

10ما

 تتملك����������ين الرغب����������ة مس����������اعدة اآلخرين يف وقت 15
إىل حد 48,629,022,41,740,805%األزمات

11ما

 هن����������اك ضرورة لزيادة أع����������داد املتطوعني لدورها 3
غري 52,330,816,81,640,756%الفعال يف مواجهة جائحة كورونا

12موافق

 أش����������جع زمالئي عل����������ى املش����������اركة يف األعمال 11
غري 53,330,815,91,630,746%التطوعية

13موافق

إىل حد ما2,040,303املتوسط العام

- ويتضح من الجدول السابق ما يلي:
أواًل: أفراد عينة الدراسة من املتطوعني موافقني بدرجة 
متوس����������طة على إس����������هامات العمل التطوعي جتاه جائحة 
كورونا، حيث بلغ متوسط موافقتهم على حمور إسهامات 
العمل التطوعي جتاه جائحة كورونا )2,04 من 3,00(، 
وهو املتوس����������ط الذي يقع يف الفئة الثانية من فئات املقياس 
الثالثي من )1,68-2,33(، واليت تبني أن خيار موافقة 
أفراد الدراس����������ة حنو إسهامات العمل التطوعي جتاه جائحة 
كورون����������ا تش����������ري إىل )إىل حد م����������ا( يف أداة الدراس����������ة كما 
بلغ االحنراف املعياري العام الس����������تجابات عينة الدراس����������ة 
)0,303( وهي قيمة منخفضة، توضح اخنفاض تش����������تت 
استجابات أفراد الدراسة عن املتوسط العام، مما يدل على 

جتانس استجاباهتم حول هذا احملور.
ثانياً: يتبني من اجلدول السابق أن هناك تباين يف آراء 
أفراد الدراس����������ة حنو إسهامات العمل التطوعي جتاه جائحة 
كورونا، حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على عبارات 
حمور إسهامات العمل التطوعي جتاه جائحة كورونا ما بني 
)1,63إىل 2,66(، وهي متوسطات تقع يف مجيع فئات 

املقياس الثالثي، واليت توضح أن درجة موافقة أفراد الدراسة 
حنو إس����������هامات العمل التطوعي جتاه جائحة كورونا تشري 

إىل )موافق / إىل حد ما / غري موافق(. 
ثالث�������اً: تبني أن أفراد عينة الدراس����������ة موافقني على عدد 
)4( من العبارات اليت تقيس إس����������هامات العمل التطوعي 
جت����������اه جائحة كورون����������ا، وفيما يلي ترتيب ه����������ذه العبارات 

حسب متوسطات املوافقة:
جاءت العبارة رقم )1( وهي )تسهم مشاركات األفراد 
يف األعمال التطوعية أثناء مواجهة جائحة كورونا بش����������كل 
عاٍل(، يف املرتبة )األوىل( من حيث املوافقة عليها مبتوسط 
مق����������داره )2,66 من 3,00(، وهو ما يتوافق مع دراس����������ة 
)أب����������و العال، 2017( بدور األعم����������ال التطوعية يف جماهبة 

الكوارث واألزمات.
ج����������اءت العبارة رقم )10( وهي )أرى أن الدور املناط 
يب مناسب ملهارايت وقدرايت(، يف املرتبة )الثانية( من حيث 

املوافقة عليها مبتوسط مقداره )2,60 من 3,00(.
جاءت العبارة رقم )2( وهي )أرى أن هناك   -
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تكامل بني جهود املؤسسات واألفراد املتطوعني( والعبارة 
رقم )6( وهي )أشارك يف األعمال التطوعية خالل 

أوقات الفراغ(، يف املرتبة )الثالثة( من حيث املوافقة عليها 
مبتوسط مقداره )2,34 من 3,00(، وهذا ما أوصت 

به دراسة )اهلامشي، 2017( بضرورة التكامل بني األفراد 
واملؤسسات وتوحيد اجلهود.

رابعاً: تبني أن أفراد عينة الدراس����������ة موافقني إىل حد ما 
عل����������ى عدد )9( عبارات من أص����������ل )15( عبارة يف احملور 
األول. وفيم����������ا يلي عرض ألعلى وأقل العبارات حس����������ب 

متوسطات املوافقة: 
جاءت العبارة رقم )9( وهي )أرغب يف تكرار املشاركة 
مس����������تقباًل يف األعمال التطوعي����������ة(، يف املرتبة )الرابعة( من 
حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره )2,13 من 3,00(، 
وقد يكون ذلك بس����������بب م����������ا واجهه املتطوعني خالل فرتة 

عملهم يف اجلائحة من تقدير واعتبار.
فيما ج����������اءت العبارة رقم )15( وه����������ي )تتملكين الرغبة 
مساعدة اآلخرين يف وقت األزمات(، يف املرتبة )احلادية عشر( 
من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره )1,74 من 3,00(، 
وقد يعزى ذلك هلذا النوع من األزمة )جائحة كورونا( وطريقة 

انتقال العدوى وضرورة التباعد واإلحرتاز املطلوب تطبيقه.

خامس�������اً: تبني أن أفراد عينة الدراسة غري موافقني على 
عدد )2( من العبارات اليت تقيس إسهامات العمل التطوعي 

جتاه جائحة كورونا، وفيما يلي ترتيب هذه العبارات:
جاءت العب����������ارة رقم )3( وهي )هناك ض����������رورة لزيادة 
أع����������داد املتطوع����������ني لدوره����������ا الفعال يف مواجه����������ة جائحة 
كورونا(، يف املرتبة )الثانية عش����������ر( من حيث املوافقة عليها 
مبتوس����������ط مقداره )1,64 م����������ن 3,00(، وقد يكون هذا 
بس����������بب توفر املتطوعني. إذ بلغ عدد املتقدمني على منصة 

التطوع الصحي 79 ألف متقدم )واس،2020(
فيما جاءت العبارة رقم )11( وهي )أش����������جع زمالئي 
على املش����������اركة يف األعمال التطوعي����������ة(، يف املرتبة )الثالثة 
عش����������ر( من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره )1,63 

من 3,00(.
إجابة السؤال الثاني: ما مدى إلمام المتطوعين 

بدورهم ومسؤولياتهم وقت جائحة كورونا؟ 
للتعرف على مدى إملام املتطوعني بدورهم ومسؤولياهتم 
وق����������ت جائحة كورونا، ق����������ام الباحث حبس����������اب التكرارات 
والنسب املئوية واملتوس����������طات واالحنرافات املعيارية لعبارات 
حمور مدى إملام املتطوعني بدورهم ومسؤولياهتم وقت جائحة 

كورونا، وجاءت النتائج كما يوضحه اجلدول التايل:

جدول رقم )10)
استجابات أفراد الدراسة على عبارات المحور الثاني مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

تكرارالعبارةم
%

درجة الموافقة
المتوسط 
الحسابي*

االنحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة غير 

موافق
إلى حد 

موافقما

8
 تس����������اعد األعم����������ال التطوعية على احلد من 

1موافق1,916,881,32,790,450%األزمات والكوارث والتقليل من خماطرها

5
تس����������اعد األعمال التطوعية على اإلحساس 

2موافق10,344,944,92,350,660%باآلخرين

4
ينش����������ر العمل التطوع����������ي روح التعاون واحملبة 

3إىل حد ما11,245,843,02,320,667%بني األفراد
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تكرارالعبارةم
%

درجة الموافقة
المتوسط 
الحسابي*

االنحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة غير 

موافق
إلى حد 

موافقما

2
 ينتاب����������ين القل����������ق عن����������د االلتح����������اق بالعمل 

4إىل حد ما27,129,043,92,170,830%التطوعي لعدم معرفيت باملهام املطلوبة

6
 يساعد العمل التطوعي يف تنمية وعي أفراد 

5إىل حد ما23,443,033,62,100,752%اجملتمع

3
 أقوم بتوعي����������ة من حويل بقيمة وأمهية العمل 

6إىل حد ما21,552,326,22,050,692%التطوعي للمجتمع

7إىل حد ما36,435,528,01,920,802% أعاين من صعوبة يف فهم ثقافة التطوع1

7
 غياب الدور اإلعالمي يف تس����������ليط الضوء 
عل����������ى دور العمل التطوع����������ي خالل جائحة 

كورونا
8غري موافق%55,128,016,81,620,760

9
أش����������عر بامللل أو الكسل أثناء تأدييت للعمل 

9غري موافق64,515,919,61,550,804%التطوعي

إلى حد ما2.100.308المتوسط العام

يتضح من الجدول السابق ما يلي:  -
أواًل: أفراد عينة الدراس����������ة م����������ن املتطوعني لديهم درجة 
متوس����������طة من الوعي بواجباهتم ومسؤولياهتم وقت جائحة 
كورون����������ا، حيث بلغ متوس����������ط موافقتهم عل����������ى حمور إملام 
املتطوع����������ني بدورهم ومس����������ؤولياهتم وقت جائح����������ة كورونا 
)2,10 م����������ن 3,00(، كم����������ا بل����������غ االحن����������راف املعياري 
العام الس����������تجابات عينة الدراس����������ة )0,308( وهي قيمة 
منخفضة، توضح اخنفاض تشتت استجابات أفراد الدراسة 
عن املتوسط العام، مما يدل على جتانس استجاباهتم حول 

هذا احملور.
ثاني����������اً: يتبني م����������ن اجلدول الس����������ابق أن هناك تباين يف 
آراء أفراد الدراسة حنو إملام املتطوعني بدورهم ومسؤولياهتم 
وقت جائحة كورونا، حيث تراوحت متوسطات موافقتهم 
عل����������ى عبارات حمور إملام املتطوعني بدورهم ومس����������ؤولياهتم 
وقت جائحة كورونا ما ب����������ني )1,55 إىل 2,79(، وهي 

متوس����������طات تقع يف مجي����������ع فئات املقي����������اس الثالثي، واليت 
توضح أن درجة موافقة أفراد الدراس����������ة حنو إملام املتطوعني 
بدورهم ومس����������ؤولياهتم وقت جائحة كورونا تشري إىل )غري 

موافق/ إىل حد ما/ أوافق(.
ثالث����������اً: تبني أن أفراد عينة الدراس����������ة موافقني على عدد 
)2( م����������ن العبارات ال����������يت تقيس إمل����������ام املتطوعني بدورهم 
ومس����������ؤولياهتم وقت جائحة كورونا، وفيما يلي ترتيب هذه 

العبارات حسب متوسطات املوافقة:
جاءت العبارة رقم )8( وهي )تساعد األعمال التطوعية 
عل����������ى احلد من األزمات والكوارث والتقليل من خماطرها(، 
يف املرتبة )األوىل( من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره 

)2,79 من 3,00(.
ج����������اءت العب����������ارة رق����������م )5( وهي )تس����������اعد األعمال 
التطوعية على اإلحساس باآلخرين(، يف املرتبة )الثانية( من 
حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره )2,35 من 3,00(.
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رابعاً: تبني أن أفراد عينة الدراس����������ة موافقني إىل حد ما 
على ع����������دد )5( من العبارات اليت تقي����������س إملام املتطوعني 
بدورهم ومس����������ؤولياهتم وقت جائحة كورون����������ا، وفيما يلي 

عرض ألعلى وأقل العبارات حسب متوسطات املوافقة:
جاءت العبارة رقم )4( وهي )ينش����������ر العمل التطوعي 
روح التع����������اون واحملبة بني األفراد(، يف املرتب����������ة )الثالثة( من 
حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره )2,32 من 3,00(.

ج����������اءت العبارة رقم )1( وه����������ي )أعاين من صعوبة يف 
فهم ثقافة التطوع(، يف املرتبة )السابعة( من حيث املوافقة 
عليها مبتوس����������ط مقداره )1,92 م����������ن 3,00(، وقد يعزى 
ذلك لعدم وجود مقررات تدريسية خالل سنوات الدراسة 

تزرع قيمة وثقافة العمل التطوعي.
خامس�������اً: تبني أن أفراد عينة الدراس����������ة غري موافقني على 
ع����������دد )2( من العبارات اليت تقي����������س إملام املتطوعني بدورهم 
ومسؤولياهتم وقت جائحة كورونا، وفيما يلي ترتيب العبارات:

ج����������اءت العبارة رقم )7( وهي )غياب الدور اإلعالمي 
يف تسليط الضوء على دور العمل التطوعي خالل جائحة 

كورونا(، يف املرتبة )الثامنة( من حيث املوافقة عليها مبتوسط 
مق����������داره )1,62 من 3,00(، ويتضح أن هناك رضا عن 
ال����������دور اإلعالمي الذي مارس����������ته وس����������ائل اإلعالم خالل 
اجلائحة، وقد يعزى ذلك ملا قامت به ش����������ىت املؤسس����������ات 
والوزارات من توعية وإرشاد ساعدت وساندت فيه وسائل 

اإلعالم املختلفة.
وجاءت العبارة رقم )9( وهي )أشعر بامللل أو الكسل 
أثناء تأدي����������يت للعمل التطوعي(، يف املرتبة )التاس����������عة( من 
حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره )1,55 من 3,00(.

إجابة السؤال الثالث: ما هي المعوقات التي تواجه 
الراغبين في التطوع خالل جائحة كورونا؟ 

      للتعرف على املعوقات اليت تواجه الراغبني يف التطوع 
خالل جائح����������ة كورونا، قام الباحث حبس����������اب التكرارات 
والنس����������ب املئوية واملتوسطات واالحنرافات املعيارية لعبارات 
حمور املعوقات اليت تواجه الراغبني يف التطوع خالل جائحة 

كورونا، وجاءت النتائج كما يوضحه اجلدول التايل:

جدول رقم )11)
استجابات أفراد الدراسة على عبارات المحور الثالث مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

العبارةم
التكرار

%

درجة الموافقة
المتوسط 
الحسابي*

االنحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة غير 

موافق
إلى حد 

موافقما

5
عدم تعاون املؤسس����������ات املعنية بتقدمي خدمة 

1موافق1,917,880,42,790,456%التطوع

8
أرى أمهية ودور وسائل اإلعالم يف احلث على 

2موافق5,616,877,62,720,563%املشاركة يف األعمال التطوعية

2
ع����������دم وض����������وح األدوار وامله����������ام للراغب����������ني يف 

3موافق8,448,643,02,350,631%االلتحاق بالعمل التطوعي

1
نقص املعرف����������ة وغياب املعلوم����������ة عن اجلهات 

4إىل حد ما11,245,843,02,320,667%املسؤولة عن العمل التطوعي
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العبارةم
التكرار

%

درجة الموافقة
المتوسط 
الحسابي*

االنحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة غير 

موافق
إلى حد 

موافقما

س����������لبية الزمالء وعدم تش����������جيعهم لاللتحاق 3
5إىل حد ما24,343,032,72,080,754%باألعمال التطوعية

7
يس����������اعد رب����������ط عدد س����������اعات املش����������اركة يف 
األعمال التطوعية مبكافآت أخرى على زيادة 

أعداد املتطوعني
6غري موافق%54,229,915,91,620,748

9
يس����������هم التدريب املستمر يف هتيئة األفراد ألي 

7غري موافق60,717,821,51,610,821%حدث يواجهه اجملتمع

8غري موافق56,128,015,91,600,751%عدم وجود حوافز مادية4

6
أرى ض����������رورة توحيد مرجعي����������ة العمل التطوعي 

9غري موافق63,617,818,71,550,792%ودجمه حتت مظلة واحدة

إلى حد ما2.070.352المتوسط العام

- يتضح من الجدول السابق ما يلي:

أوالً: أفراد عينة الدراس����������ة من املتطوعني موافقني بدرجة 
متوسطة على املعوقات اليت تواجه الراغبني يف التطوع خالل 
جائح����������ة كورونا، حيث بلغ متوس����������ط موافقته����������م على حمور 
املعوقات اليت تواجه الراغبني يف التطوع خالل جائحة كورونا 
)2,10 من 3,00(، وهو املتوسط الذي يقع يف الفئة الثانية 
من فئ����������ات املقياس الثالثي م����������ن )1,68-2,33، كما بلغ 
االحنراف املعياري العام الستجابات عينة الدراسة )0,352( 
وهي قيمة منخفضة، توضح اخنفاض تشتت استجابات أفراد 
الدراسة عن املتوسط العام، مما يدل على جتانس استجاباهتم 

حول هذا احملور.
ثانياً: يتبني من اجلدول السابق أن هناك تباين يف آراء أفراد 
الدراس����������ة حنو املعوقات اليت تواجه الراغبني يف التطوع خالل 
جائحة كورونا، حيث تراوحت متوس����������طات موافقتهم على 
عب����������ارات حمور املعوقات اليت تواجه الراغبني يف التطوع خالل 

جائحة كورونا ما بني )1,55 إىل 2,79(.

ثالثاً: تبني أن أفراد عينة الدراسة موافقني على عدد )3( 
من العبارات اليت تقيس املعوقات اليت تواجه الراغبني يف التطوع 

خالل جائحة كورونا، وفيما يلي ترتيب هذه العبارات:
ج����������اءت العبارة رقم )5( وهي )عدم تعاون املؤسس����������ات 
املعنية بتقدمي خدمة التط����������وع(، يف املرتبة )األوىل( من حيث 

املوافقة عليها مبتوسط مقداره )2,79 من 3,00(.
ج����������اءت العبارة رقم )8( وهي )أرى أمهية ودور وس����������ائل 
اإلعالم يف احلث على املش����������اركة يف األعمال التطوعية(، يف 
املرتبة )الثانية( من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره )2,72 

من 3,00(.
جاءت العبارة رقم )2( وهي )عدم وضوح األدوار واملهام 
للراغبني يف االلتحاق بالعمل التطوعي(، يف املرتبة )الثالثة( من 

حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره )2,35 من 3,00(.
رابعاً: تب����������ني أن أفراد عينة الدراس����������ة موافقني إىل حد ما 
عل����������ى عدد )2( من العبارات اليت تقيس املعوقات اليت تواجه 
الراغب����������ني يف التطوع خالل جائحة كورونا، وفيما يلي ترتيب 
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هذه العبارات:
جاءت العبارة رقم )1( وهي )نقص املعرفة وغياب املعلومة 
عن اجلهات املسؤولة عن العمل التطوعي(، يف املرتبة )الرابعة( 
من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره )2,32 من 3,00(.

ج����������اءت العبارة رق����������م )3( وهي )س����������لبية الزمالء وعدم 
تشجيعهم لاللتحاق باألعمال التطوعية(، يف املرتبة )اخلامسة( 
من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره )2,08 من 3,00(.

خامساً: تبني أن أفراد عينة الدراسة غري موافقني على عدد 
)4( من العبارات اليت تقيس املعوقات اليت تواجه الراغبني يف 
التطوع خالل جائحة كورونا، وفيما يلي ترتيب هذه العبارات:

جاءت العبارة رقم )7( وهي )يساعد ربط عدد ساعات 
املش����������اركة يف األعمال التطوعية مبكاف����������آت أخرى على زيادة 
أع����������داد املتطوعني(، يف املرتبة )السادس����������ة( من حيث املوافقة 

عليها مبتوسط مقداره )1,62 من 3,00(.
جاءت العبارة رقم )9( وهي )يسهم التدريب املستمر يف 
هتيئة األفراد ألي حدث يواجهه اجملتمع(، يف املرتبة )السابعة( 
من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره )1,61 من 3,00(.

جاءت العبارة رقم )4( وهي )عدم وجود حوافز مادية(، 
يف املرتبة )الثامنة( من حيث املوافقة عليها مبتوس����������ط مقداره 

)1,60 من 3,00(.
جاءت العبارة رقم )6( وهي )أرى ضرورة توحيد مرجعية 
العمل التطوعي ودجمه حتت مظلة واحدة(، يف املرتبة )التاسعة( 
من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره )1,55 من 3,00(.

ملخص النتائج:

أس����������همت جهود األفراد واملش����������اركة اجملتمعية يف مواجهة   -
جائحة كورونا وبشكل عاٍل.

اختلفت اسهامات العمل التطوعي يف التصدي للجائحة   -
ما ب����������ني ختطيط وجهد بش����������ري ودعم م����������ادي  وتقدمي 

تسهيالت يف شىت اجملاالت.
هناك إملام ووعي لدى املتطوعني بواجباهتم ومسؤولياهتم   -

وقت جائحة كورونا وبدرجة متوسطة.
مت توزيع األدوار واملهام على املتطوعني مبا يتناس����������ب مع   -

قدراهتم ومؤهالهتم وه����������ذا دليل على اإلدارة الناجحة يف 
إدارة األزمات.

هناك تكامل بني جهود األفراد املتطوعني واملؤسس����������ات   -
واملنظمات املعنية.

يوجد قصور يف تدريب وتأهلني املتطوعني وحاجتهم ملزيد   -
من التوعية قبل الدخول يف امليدان.

وجود صعوبة يف تلقي األوامر ما بني األفراد املتطوعني يف   -
امليدان والرؤساء.

عاىن عدد كبري من املتطوعني وخصوصاً من مل يسبق هلم   -
العمل يف اجملال يف فهم ثقافة التطوع.

برز الدور اإلعالمي وقت اجلائحة بش����������كل إجيايب، وهذا   -
حيسب لوسائل اإلعالم بشىت أنواعها.

توصيات الدراسة:
أمهية وجود عناصر بشرية مؤهله عند مواجهة   -

كوارث مفاجئة ال قدر اهلل كما حصل يف 
جائحة كورونا.

تكثيف التدريب للمتطوعني قبل اإللتحاق يف األعمال   -
التطوعية.

تش����������جيع أفراد اجملتمع على املسامهة يف العمل التطوعي   -
واملشاركة فيه وقت الكوارث واألزمات.

التوعية بإقامة امللتقيات واملؤمترات، والربامج الثقافية، وعن   -
طريق وسائل اإلعالم احلديثة بأمهية العمل التطوعي، ونشر 

ثقافة التطوع.
-  إنشاء مراكز متخصصة يف اجلامعات إلبراز أمهية العمل 

التطوعي اجملتمعي.
إب����������راز أمهية العمل اإلنس����������اين أثناء األزم����������ات والكوارث   -
واالستفادة من اجلهود السابقة ألعمال تطوعية مماثلة يف 

إدارة مثل هذه األزمات.
االس����������تفادة من جتارب املنظمات ذات اخلربة الطويلة يف   -

اجملال.
المراجع:
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واقع تطبيق إدارة الموهبة واإلبداع في جامعة الملك خالد، من وجهة نظر منسوباتها اإلداريات
فاطمة مشبب سعيد عبداهلل

جامعة امللك خالد

المستخلص:
هدفت الدراس����������ة للتعرف على مدى تطبيق نظام إدارة املوهبة واإلبداع من وجهة نظر املنسوبات االداريات جبامعة امللك 
خالد بأهبا. اس����������تخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراس����������ة من )250( من االداريات جبامعة امللك خالد. 
واعتمدت الدراس����������ة على االستبانة كأداة رئيس����������ية. وخرجت الدراسة بالنتائج التالية: يتمثل واقع االستخدام املكثف لنماذج 
الكفاي����������ات الوظيفي����������ة من وجهة نظر اإلداريات العامالت جبامعة امللك خالد على النح����������و التايل: )العبارة اليت تنص »تضع 
اجلامعة وصف وظيفي واضح ومعروف للعاملني يف كل مس����������توى تنظيمي« جاءت أواًل بنسبة )58,2%(، العبارة اليت تنص 
»تف����������وض إدارة اجلامعة الصالحيات للعاملني املوهوبني وحتدد مس����������ؤوليتهم«؛ ثانياً بنس����������بة )57,3%(. تتمثل مشولية إدارة 
املواهب جلميع املس����������تويات م����������ن وجهة نظر اإلداريات العامالت جبامعة امللك خالد على النح����������و التايل: )العبارة اليت تنص 
»تعمل اجلامعة على جذب العمال املهرة والفنني ذوي املواهب« أواًل بنسبة )55%(، العبارة اليت تنص على »حتدد اجلامعة 
ذوي املواهب ليكونوا بدالء املناصب احلرجة فورا يف حال تركها للعمل« ثانياً بنس����������بة )54,4%((. يتمثل واقع وضع املوهبة 
ملناس����������بة يف املكان املناس����������ب من وجهة نظر اإلداريات العامالت جبامعة امللك خالد على النحو التايل: )العبارة اليت تنص 
»جتذب اجلامعة املوهوبني لوظائف تدعم موهبتهم وحتافظ عليها« أواًل بنس����������بة )60,9%(، العبارة اليت تنص »توزع اجلامعة 

املهام على الوظائف بشكل يتناسب مع املعطيات املتوفرة » ثانياً بنسبة )%56,1(. 
الكلمات المفتاحية/ املوهبة، اإلبداع، تطبيق إدارة املوهبة واإلبداع، املنسوبات اإلداريات، جامعة امللك خالد.
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The Reality of Applying Talent and Creativity Management at King 
Khalid University from the Viewpoint of Its Administrative Staff

Fatimah moshbab saeed abdallah
King Khalid University

Abstract
This study aimed to identify the reality of applying the talent and creativity man-

agement system by examining the availability of the essential principles of this system 
at King Khalid University in Abha from the its administrative staff’s viewpoint, in 
addition to identify the obstacles that face applying it. The study used the descrip-
tive and analytical method, and was applied on a sample consisted of )250( admin-
istrators from the at King Khalid University administration staff. The study relied 
on the questionnaire as a main tool for gathering information. The study showed 
the following results: A( Regarding the reality of intensive use of job competency 
models from the viewpoint of female administrators at King Khalid University: 
)The phrase that states ”The university establishes a clear and well-known job de-
scription for workers at every organizational level“ came first with a relative weight 
)58.2%( (, The phrase that states ”the university administration delegates powers to 
talented workers and determines their responsibility“; in second place with relative 
weight )57.3%((. The comprehensiveness of talent management for all levels from 
the point of view of administrators working at King Khalid University is as follows: 
)The phrase that states ”the university is working to attract skilled workers and tal-
ented technicians“ is ranked first with a relative weight )55%(, the phrase that states 
”determines the university Those with talents to be substitutes for critical positions 
immediately in the event of leaving them for work, ”ranked second with relative 
weight )54.4%((. The reality of putting talent for an occasion in the right place from 
the point of view of administrators working at King Khalid University is as follows: 
)The phrase that says ”the university attracts talented people to jobs that support 
and preserve their talents“ is ranked first with a relative weight )60.9%(, the phrase 
that states ”the university distributes Tasks on jobs in a manner consistent with the 
available data ”in second place with relative weight )56.1%((. 

Key-words: Talent, Creativity, Applying Talent and Creativity Management, 
Administrative Staff, King Khalid University.         
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المقدمة:
يشهد العامل اليوم جمموعة من التغريات السريعة يف كافة 
جم����������االت احلياة، األمر الذي أصبح مع����������ه التعاطي مع هذه 
التغريات من أبرز التحدي����������ات اليت تواجه اجملتمعات، ويربز 
دور املؤسسات الرتبوية يف مواكبة هذه التحوالت من خالل 
التعاطي مع املس����������تجدات والتكيف مع املتغريات مبا يضمن 
بقائها من خالل إثراء خربات القائمني على التعليم؛ ليكونوا 

قادرين على حتقيق التأثري اإلجيايب لدى املتعلمني.
ويف ظل التغ����������ريات املتالحقة أولت املنظمات املعاصرة 
اهتماماً ش����������ديداً للموارد البش����������رية وخاص����������ة ذات الكفاءة 
واملوهبة واألداء العايل باعتبارها من العوامل اليت تضعها يف 
الطليعة، لذا ركزت االس����������رتاتيجيات املنوطة باملوارد البشرية 
على مستوى األداء يف رسالتها على العنصر البشري النوعي، 
وما ميتلكه من مهارات ومواهب وإبداعات باعتباره الغاية 
والوس����������يلة بالوقت ذاته )النعيمي، 2011، 36(. وهناك 
صفوة اختصها اهلل مبلكة من املوهبة واإلبداع بش����������كل كبري 
يف جم����������االت احلياة، فاملوهبة اإلنس����������انية ه����������ي أعظم وأهم 
ث����������روات اجملتمع وأغالها، ويتضح ذل����������ك يف أن اجملتمعات 
اليت اس����������تطاعت أن تكتش����������ف موهبيها وترعاهم وتستثمر 
م����������ا لديهم من مواهب وقدرات وإبداعات هي اليت قادت 
وس����������يطرت وتقدمت على دول العامل )الزهراين، 2013، 
2(. وتعد املواهب البش����������رية مورداً ال غىن عنها للمنظمات 
اليت ترغ����������ب يف حتقيق التميز والتفوق على املنافس����������ني يف 
ظل املنافس����������ة بني املنظمات على حي����������ازة املوقع الريادي، 
ومن أجل حتقيق أهدافها اليت تسعى إليها املنظمات، فإن 
املورد املتميز ينبغي أن تتعامل معه املنظمة بش����������كل خاص 
من خالل تبنيها ملفهوم إدارة املواهب البش����������رية، واليت تعد 
مصممة خصيصاً إلدارة هذا املرد البشري املتميز والنادر. 

)حسن واجلرجاوي، 2019، 175(.
ب����������رز االهتمام بإدارة املواهب يف املؤسس����������ات كقوة ال 
ميكن االستغناء عنها، وأصبحت املهام املتعلقة باكتشاف 
املوهوب����������ني واملبدعني أساس����������ية إلدارة املوارد البش����������رية عند 
القيام بوظائفها الرئيسة املنوطة بالكوادر البشرية، وصقلها 

وتنميتها واحلفاظ عليها، األمر الذي يقتضي ضرورة وجود 
اسرتاتيجية إدارة مواهب جيدة يف املنظمات، غري أن هذه 
االس����������رتاتيجية ال ميكن أن تتحقق دون اندماج العاملني يف 

العمل سواء أكان هذا االندماج تنظيمياً أو وظيفياً.
وم����������ع مطلع األلفية أضحت إدارة املواهب كما يش����������ري 
أبو اجلدائل )2013، 20( تش����������كل األولوية االسرتاتيجية 
يف القرن احلادي والعشرين، فقد تبلور مفهومها واتضحت 
أبعاده����������ا وجماالهتا، وبات����������ت حتتل موقعاً ثابت����������اً يف هياكل 
الكثري من املنظمات والش����������ركات واملؤسسات وتتوىل بعضاً 
من وظائف واختصاصات إدارة املوارد البشرية، خاصة يف 
اجملاالت واالسرتاتيجيات املتعلقة بالتعامل مع فئة القيادات 

اليت تضع التميز يف عملها يف سلم األولويات.
وتش����������ري إدارة املواهب إىل عملية تطوير ودمج العاملني 
اجلدد، واالحتفاظ بالعاملني احلاليني وجذهبم خاصة إذا ما 
كانوا من ذوي املهارات العالية للعمل يف املؤسس����������ة، وهتتم 
إدارة املواهب باالس����������تمرار يف التدري����������ب وتطوير األداءات 
العالي����������ة للقيام ب����������أدوار جدي����������دة حمتمل����������ة، والتعرف على 
الفج����������وات املعرفية للعاملني، وتنفيذ املب����������ادرات الرامية إىل 
 Annakis et al, 2014,( تعزيز الكفاءات بني العاملني
P.165(. وبذل����������ك تزايد االهتمام ب����������إدارة املواهب كأحد 
أهم عوامل النجاح املؤسس����������ي، فهي نظ����������ام متكامل يبدأ 
بتحديد حاجات املؤسس����������ة للمواهب ومقارنتها باملواهب 
املتوافرة داخل املؤسس����������ة وحتدي����������د العجز منها للعمل على 
استقطاهبا وجذهبا من خارج املؤسسة، مث العمل على تنمية 
وتطوي����������ر املواهب احلالية واجلديدة، ووضع اس����������رتاتيجيات 
للحفاظ على املواهب وتوفري البيئة املالئمة هلم لكس����������ب 
والئهم والتزامهم للمؤسس����������ة. )رض����������ا، 2016، 118(. 
مما دف����������ع الكثري منها لتبين اس����������رتاتيجيات خاصة يف إدارة 
املواه����������ب، بيد أن هذه االس����������رتاتيجيات ال ميكن أن حتقق 
النتائ����������ج املرجوة دومنا العمل على دم����������ج العاملني يف هذه 
 Jain et. Al., 2012,( ًاملنظم����������ات وظيفياً أو تنظيمي����������ا

.)497, Rowland, 2011
تعد املوارد البش����������رية األكادميي����������ة ذات املؤهالت العالية 
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م����������ن أفضل االصول اليت تتمتع هبا املؤسس����������ات التعليمية، 
وميك����������ن إلدارة املواهب واملبدعني مس����������اعدة اجلامعات يف 
حتدي����������د وإعداد املواهب املميزة ورعايتها، وذلك ألهنا تدير 
حي����������اة التوظيف كاملة بدءاً باالنضم����������ام اىل اجلامعة حىت 
التع����������رف على املواهب وتطويرها، وتس����������اعد إدارة املواهب 
يف معرفة الثغرات لدى الكفاءات البش����������رية لتحسينها من 
خالل التدري����������ب والتعلم، مما ميك����������ن اجلامعات من النمو 
وتلبية أه����������داف االداء بفاعلية أكرب. وال ش����������ك بأن بقاء 
اجلامعة واستمرارها يرتبط مبا تقدمه للمواهب واملبدعني من 
اهتمام ورعاية، لذا تش����������ري أدبيات االدارة إىل أمهية وجود 
إدارة فاعل����������ة للمواهب، خاصة م����������ع توافر التكنولوجيا اليت 
تؤثر يف على املؤسس����������ات كاجلامعات واملدارس مما يتطلب 
توافر أف����������راد موهوبني للعمل هبا )ناصف وزنايت,2008م: 
370م(. وعليه تس����������عى الدراس����������ة إىل تقصي واقع تطبيق 

إدارة املوهبة واإلبداع يف جامعة امللك خالد.
مشكلة الدراسة

إن إدارة املواهب صارت اليوم أحد األدوات االسرتاتيجية 
احلديثة اليت تساهم يف استمرار تدفق املواهب القيادية داخل 
املنظمة، وتوظيفها يف مواقع تالءم قدراهتا، وتوفري مقومات 
استمرارها وبقاءها داخل املنظمة، مما زاد من اهتمام الشركات 
العاملية الكربى مؤخراً بتعيني مسؤول تنفيذي إلدارة املواهب 

واملبدعني )احلوشان، 2017، 145(.
وقد أدركت الدولة أمهية اعتماد إدارة املواهب كأداة من 
أدوات تطوي����������ر العمل احلكوم����������ي يف اململكة خالل املرحلة 
القادم����������ة، حيث تضم����������ن برنامج »امللك س����������لمان لتنمية 
املوارد البش����������رية« »مسو«، الذي مت ب����������دء العمل به رمسياً يف 
1437/1/1ه، يف عدة وزارات حكومية، حيث مت اإلشارة 
إىل إدارة املواه����������ب كأحد أدوات الربنامج يف رفع جودة أداء 
وإنتاجي����������ة املوارد باململكة، وتطوير قدراهتا الوظيفية، وإعداد 

وبناء القادة. )وزارة اخلدمة املدنية، 2016(.
ويف ضوء ما س����������بق فإن هناك الدالئل اليت تشري وتؤكد 

على أن األخذ بإدارة املواهب واملبدعني تس����������هم يف تعزيز 
وحتفيز والكشف عن املوهوبني يف املدارس، للوصول بأرقى 

املستويات والدخول يف املنافسة العاملية.
تعد إدارة املواهب البش����������رية مورداً ال غىن عنه بالنس����������بة 
ملؤسس����������ات التعليم واليت ترغب يف حتقي����������ق التميز والتفوق 
على املنافس����������ني، فإن هذه املواهب البشرية ينبغي التعامل 
معها بش����������كل خ����������اص والعمل على اس����������تقطاهبا وتطويرها 
واالحتفاظ هبا وإدارهتا بالشكل السليم والصحيح )حسن 
واجلرج����������اوي، 2019، 175(. وتواجه منظمات التعليم 
العايل اليوم متغريات كثرية ومنافسة شديدة وازدياد الطلب 
عل����������ى النش����������اط االبت����������كاري واإلبداع����������ي، ويتطلب ذلك 
امتالك أفضل املواهب إلدارة مهامها التدريس����������ية والوظيفية 
بكفاءة عالية لتحقيق األهداف االس����������رتاتيجية، ولتحقيق 
ه����������ذا التوافق البد م����������ن اس����������تخدام إدارة املواهب للتعرف 
على املهارات القيادية والس����������لوكية لدى املوظفني وحتسينها 

)مورتون.2010، 13(.
وتفتق����������ر الكثري من املنظم����������ات إىل الثقافة اليت تنادي 
باالهتم����������ام باملواه����������ب، حيث ترتك����������ز إدارات املوارد على 
قي����������اس الفجوات األدائية، وتعمل بكل جهد لعالجها عرب 
الربامج التدريبية والتطويري����������ة والتوجيهية والتحفيزية، حيث 
أن اس����������تمرارية هذه الفج����������وة ميثل هتدي����������ًدا حقيقياً لألداء 

املستهدف )هالل، 74، 2010(.
وعلى الرغم م����������ن األمهية البالغ����������ة إلدارة املواهب، إال 
أنه من خ����������الل االطالع على النتائج ال����������يت بينتها العديد 
من الدراس����������ات السابقة، فقد أش����������ارت دراسة )السكران، 
2019( بأن ممارس����������ة اإلدارة اخلاص����������ة باملواهب يف تنمية 
املوارد البش����������رية جاءت بدرجة متوسطة، وكما بينت دراسة 
اإلدارة  ممارس����������ة  أن  إىل   )Abd nasir et al, 2012(
اخلاصة باملواهب يف املنظمات والش����������ركات غري راس����������خة. 
وكما توصلت دراس����������ة )العنزي وآخ����������رون، 2011( أنه مل 
يكتمل البناء الفكري بصدد حماوره األساسية رغم أمهيته، 
كما خلصت دراس����������ة )اجل����������راح، 2009( إىل وجود تأثري 
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مه����������م وارتباط ط����������ردي لتطبيق إدارة املواه����������ب على درجة 
االنتماء ألعضاء هيئة التدريس. كما أشارت دراسة هالل 
)2010( إىل أن اجلامع����������ات تفتق����������ر إىل ثقاف����������ة االهتمام 
باملواهب، حيث أن إمه����������ال مواهب موظفي اجلامعة أدى 
إىل عدم االس����������تفادة منها وبالتايل تالش����������يها يف ظل عدم 

االهتمام باستثمار طاقاهتم ومواهبهم.
كما أش����������ارت دراسة األمحدي )2017( إىل أنه ورغم 
تواف����������ر املتطلب����������ات التنظيمية إلدارة املواه����������ب واإلبداعات 
البش����������رية يف اإلدارة اجلامعية باجلامعات الس����������عودية إال أن 
تطبيق اسرتاتيجية إدارة املواهب يف اإلدارة اجلامعية جاءت 
متوسطاً. كما أش����������ارت دراسة اجلحديل )2013( إىل أن 
واقع إسهام إدارة املواهب واإلبداع يف تنمية املوارد األكادميية 

جبامعة امللك عبد العزيز جاءت بدرجة متوسطة.
أسئلة الدراسة

تسعى الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال التايل:
م�������ا واقع تطبي�������ق ادارة الموهبة واإلب�������داع بجامعة 
الملك خالد بأبها من وجهة نظر منسوباتها االداريات؟

وتنبثق عنه األسئلة التالية:
ما متطلبات تطبيق إدارة املوهبة واإلبداع على اإلداريات   .1

جبامعة امللك خالد؟
ما معوقات تطبيق إدارة املوهبة واإلبداع على االداريات   .2

جبامعة امللك خالد؟
أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق جمموعة من األهداف 
منها:

معرفة املتطلب����������ات الالزمة لتطبيق إدارة املوهبة واإلبداع   .1
على اإلداريات جبامعة امللك خالد.

التعرف على معوقات تطبيق إدارة املوهبة واإلبداع على   .2
االداريات جبامعة امللك خالد 

أهمية الدراسة
ندرة الدراس����������ات املتخصصة يف عل����������م املوهبة واإلبداع 	 

الذي يعد أحد أحدث املوضوعات يف االدارة املعاصرة.
تناولت موض����������وع االهتمام مبواه����������ب املوظفني وتبنيها 	 

وتطويرها لرفع مستوى ادائهم.
من املأمول ان تكون هذه الدراسة اساساً متيناً للرتاكم 	 

البحثي واالسهام العلمي يف موضوع املوهبة واالبداع.
تضف����������ي هذه الدراس����������ة معلومات جدي����������ده من نوعها 	 

لقائمة دراس����������ات اجلامعة حيث الت����������زال املكتبة احمللية 
تفتقر اىل موضوعات عن ادارة املوهبة واالبداع.

قد تساعد نتائج هذه الدراسة كل من:	 
1- الباحثني يف جمال املواهب واالبداع.

2- ادارة املوهبة واإلبداع يف اجلامعة فيما يس����������اعد املوظف 
على التطوير واإلبداع يف جمال عمله.

مصطلحات الدراسة
- اإلدارة

عرفه����������ا أبو الع����������ال )2013، 21( بأهنا: »فن التعامل 
مع البش����������ر وتوجيه جهودهم من خالل التخطيط والتنظيم 

وتوجيه املوارد للوصول إىل األهداف التنظيمية املرجوة«.
وتعرفها الباحثة بأهنا: “العمليات الوظيفية اليت تتضمن 
التخطي����������ط، والتنظيم، والتوجيه، الرقابة واليت متارس بغرض 
توجيه املنس����������وبات املوهوب����������ات واملبدعات من أجل حتقيق 

أهداف اجلامعة”.
- الموهبة

عرفها إمساعيل وحسني )2015، 76( بأهنا: »قدرات 
خاص����������ة ذات أصل تكويين ال ترتب����������ط بذكاء الفرد، بل إن 
بعضها قد يوجد بني املتخلفني عقلياً، واملوهوب هو ذلك 
الفرد الذي ميلك استعداداً فطرياً وتصقله البيئة املالئمة، أو 
كل من يرتفع مس����������توى أدائه عن مستوى العاديني يف أي 
جمال من اجملاالت اليت تقدرها املؤسس����������ات أو اجلماعات 
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سواء كان هذا اجملال أكادميياً أو غري أكادميي«.
وتعرف الباحثة املوهبة بأهن����������ا: “القدرات اخلاصة اليت 
متتلكها املنس����������وبات اإلداريات جبامعة امللك خالد اللوايت 
يقدمن دلي����������اًل على قدراهتن على األداء الرفيع يف اجملاالت 
العقلي����������ة واألكادميية اخلاصة واإلبداعي����������ة والفنية والقيادية، 
وحيتجن إىل خدمات ونشاطات إثرائية غري معتادة لتطوير 
هذه القدرات واالستعدادات واإلمكانيات بشكل مثايل”.

- اإلبداع
عرفه موسى )2016، 18( بأنه: »القدرة على ابتكار 
حلول جديدة ملش����������كلة ما وتتمث����������ل يف ثالث مواقف وهي 
التفسري للمش����������كلة، والتنبؤ مبا س����������يقع، واالبتكار، وذلك 

لإلتيان بالشيء اجلديد النادر املختلف واملفيد للبشرية«.
وتعرفه الباحثة إجرائياً بأهنا: “عملية توليد وتبين وتنفيذ 
األفكار واملمارس����������ات اجلديدة ل����������دى اإلداريات املوهوبات 
املنس����������وبات جبامعة امللك خالد، ويك����������ون نتيجة دور إدارة 
املوهبة واإلبداع يف ختطيطها لعمل إنساين وعمليات توضح 
األدوار املختلف����������ة والوظائف االجتماعية الش����������خصية هلن، 
وعالقتهن مع خمتلف القوانني، هبدف الوصول إىل مستويات 

أداء عالية تساهم يف حتقق أهداف جامعة امللك خالد”.
- إدارة الموهبة واالبداع:

عرفه����������ا ه����������الل )2010، 27(: بأهن����������ا عملية تطوير 
وتوحيد وتكامل بني الرتكيز على قدرات ومواهب املوظفني 
لتحقيق املنافس����������ة، وتطوير العاملني اجلدد، واحملافظة على 
العامل����������ني احلاليني، وجذب العامل����������ني املوهوبني من ذوي 

اخلربات العالية للعمل يف الشركات واملؤسسات.
وتعرفه����������ا الباحث����������ة إجرائياً بأهنا: “اجله����������د املبذول من 
قب����������ل إدارة جامعة امللك خالد لتنظيم جهود املنس����������وبات 
اإلداريات املوهوبات واملبدعات القادرات على خلق فارق 
إجيايب يف أداء اجلامعة من خالل إس����������هاماهتن املباش����������رة أو 
أداؤه����������ن املميز الذي ينعكس على خمرجات العمل وحتقيق 

أهداف اجلامعة”.
اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة

أواًل: الموهبة واكتشاف الموهوبين
اكتشاف ورعاية الموهوبين:

أش����������ار )القريط����������ي، 2005، 173( أن العمل مبجال 
املوهب����������ة والتعامل مع فئة املوهوب����������ني يتم من خالل تكامل 

مرحلتني تكامليتني أساسيتني مها:
مرحلة االكتشاف: واملتمثلة يف االجراءات املستخدمة   .1
للتعرف عل����������ى أصحاب املواهب وجم����������ال املوهبة اليت 
يتمتع هبا كال منهم وميكن االشارة إىل أن املرحلة أقرب 

ما تكون إىل عملية التقييم.
مرحلة الرعاية: تعين هذه املرحلة تقدمي العون والتوجيه   .2
لكل من لديه موهبة على أن تكون تلك الرعاية متناسبة 
مع جمال املوهبة وخصائص املوهوب وإمكانيات اجملتمع 

واملؤسسة الرتبوية.
طرق الكشف عن الموهوبين:

تعددت طرق الكش����������ف عن املوهوب����������ني ومنها )عبيد، 
:)129 ،2011

حمك ال����������ذكاء: كان )Terman( االكثر اعتزازاً هبذا   .1
احملك ومقاييسه فقام باس����������تخدام مقياس )ستانفورد، 
بيني����������ه( للذكاء، ورأى أن املوه����������وب واملتفوق عقلياً هو 
من حيصل على درجات على هذا املقياس حبيث تضعه 
أفض����������ل 1% م����������ن اجملموعة اليت ينتم����������ي إليها يف ضوء 

مستوى الذكاء.
2.  حمك التحصيل املدرس����������ي: وحسب هذا احملك يشمل 
التف����������وق أولئك الذين يتميزون بقدره عقلية عامة ممتازة 
س����������اعدهتم على الوص����������ول يف حتصيلهم األكادميي إىل 

مستوى مرتفع.
3.  حم����������ك التفكري االبتكاري: ويعتم����������د هذا احملك على 
اظهار املبدعني واملوهوبني الذين يتميزون بدرجة عالية 
من الطالقة واملرونة واالصالة يف افكارهم حبيث حياول 
هذا احملك الكش����������ف ع����������ن الفرد املمي����������ز والفريد وغري 
املألوف وبيان مدى تباين املوهوبون يف طريقة تفكريه. 
ويتطلب هذا احملك االهتمام بدراس����������ة التكوين العقلي 
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للفرد، والتع����������رف على تلك القدرات اليت تس����������هم يف 
عملية االبتكار )املعايطة والبواليز، 2004، 203(.

عالقة اإلبداع بالموهبة:
يالح����������ظ كث����������رة ال����������رتادف والتداخل أو التع����������ارض بني 
مصطلحات »املوهبة« و »العبقرية« واإلبداع واالبتكار يف 
دراس����������ات التفوق العقلي، ويرجع الس����������بب إىل استناد تلك 
الدراس����������ات إىل حمكات متعددة من أمهها مس����������توى الذكاء 
والتف����������وق مبعناه العام. وجت����������در اإلش����������ارة إىل أن اختبارات 
»اإلب����������داع« ختتل����������ف اختالفا كبرياً عن اختب����������ارات الذكاء. 
وهناك من أعترب املوهبة قدرة عقلية خاصة، وأختلف هؤالء 
يف حتديد النس����������بة املئوية للموهوبني، وأن أش����������ار البعض إىل 
أن نس����������بة ذكائهم تبلغ )130( فأكث����������ر، كما فضل هؤالء 
استخدام مصطلح »موهبة« يف جمال القدرات اخلاصة فقط، 
فاملوهوب����������ون متفوقون وميكن أن يكون التفوق عقلياً، أو غري 
عقلي وقد يكون التفوق العقلي ذكاءاً عاماً أو قدرة خاصة 

أو حتصيالً دراسياً )خري اهلل، 2009، 23(.
ثانياً: إدارة المواهب

دور المنظم�������ات في تنمية وتش�������جيع اإلبداع لدى 
العاملين:

هن����������اك جمموعة من اخلطوات اليت تعد من املؤش����������رات 
بأن املنظمة تلع����������ب دوراً كبرياً يف تنمية القدرات االبداعية 
للعاملني هب����������ا، وهي على النحو التايل. )العتييب، 2013، 

:)59
التهيئة املناسبة لربوز االفكار اجلديدة من خالل إتاحة   .1

الفرصة للعاملني للتعبري عن آرائهم.
تشجيع التنافس بني العاملني يف إبراز واقرتاح األهداف   .2

واألفكار واآلراء اجلديدة املتعلقة بالعمل.
أن يكون املديرون واملشرفني قدوة للعاملني يف التفكري   .3
اجملرد وأن يبتعدوا عن التفكري بطريقة تقليدية أو جيعلوا 
األنظمة واللوائح حجرة عثرة ترفض تقبل وتطبق اجلديد 

من األفكار.
تطبي����������ق نظام مقنن وحمدد للحوافز يقدم املكافأة اجملزية   .4

ألصحاب االفكار اجليدة عل����������ى أن يكون هذا اجلزاء 
حافزاً سريعاً ومتنافساً مع الفكرة وفائدهتا وعائدها.
خطوات جذب الموظفين الموهوبين للمؤسسة:

وهن����������اك ثالث خطوات لكيفية جذب واختيار املواهب 
للمنظمات وتتمثل يف )الصمادي، 2008، 2(: 

اخلط����������وة االوىل: حتديد املواه����������ب املطلوبة: تويل معظم 
املنظمات اهتماماً خاص����������اً بالوصف الوظيفي حينما يتعلق 
األم����������ر باختيار موظفني جدد بدالً من الرتكيز على املواهب 

ومسات االجناز لدى املتقدمني.
اخلطوة الثانية: االختيار: جيب أن تتضمن عملية اختيار 
املوظفني اجلدد مناقشة بني املوظف وصاحب العمل يسمح 
فيها لكل طرف بتوجيه ما حيلو له من أسئلة حبرية، أهم ما 
مييز عملية االختيار الناجح هو تكوين فكرة عميقة عن حياة 

الشخص حمل االختيار وتارخيه املهين.
اخلطوة الثالثة: الغربلة: مثة اعتقاد شائع بأن تعيني أفضل 
األش����������خاص يضمن للش����������ركة احلصول على أفضل النتائج، 
ولذلك يتحتم على املديرين سؤال أعضاء فرق العمل للتأكد 
مما إذا كان كل منهم يش����������عر بأنه يف املكان املناسب ولديه 

احلافز لإلجناز أم ال.
االحتفاظ بالموظف الموهوب:

ما من ش����������ك أن االحتفاظ باملوظف املوهوب هلو أمر 
تواجه����������ه العديد م����������ن العقبات، أهم تل����������ك العقبات رغبة 
املوظ����������ف يف تطوير ذاته فيبحث ع����������ن فرصة عمل أفضل 
يف مكان أكرب. لذلك تكمن املشكلة يف إمكانية املنظمة 
إنش����������اء بيئة عمل جتعل املتميزين يرغب����������ون يف البقاء وجتع 
االخري����������ن حيلمون بالعمل فيها )ب����������ارب، 2003، 11(. 
وتدرك املنظمات بضرورة إبقاء املوظف املوهوب كأس����������اس 
للمنافسة، وترى كثري منها أن اسرتاتيجية االحتفاظ تتكون 
من مخس����������ة عش����������ر عامالً منها حزمة التعويضات واملنافع، 
املكاف����������آت وإدارة االداء، وتوف����������ري االحتياج����������ات للعاملني 
واسرتاتيجيات رضا العاملني، برامج التدريب املتبعة باإلضافة 
إىل وجود التخطيط الوظيفي ووضوح اس����������رتاتيجيات العمل 
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وغري ذلك، وكل عامل من هذه العوامل يشمل جمموعة من 
العناصر، مثال حزمة التعويضات واملنافع ميكن إن تش����������تمل 
على خيارات امتالك أسهم، وجود التخطيط التنظيمي ميكن 
أن يشتمل على التعليم والتدريب اجملاين من أجل املستقبل 
الوظيفي. وبش����������كل عام جيب أن تكون هذه العناصر مرنه 
وقابلة للتطبيق )Arthur, 2001, 251(. ومن وجهة نظر 
الباحث����������ة تعترب عملية االحتف����������اظ باملوهوبني عملية هامة يف 

جناح االدارة اجلامعية ومتيزها عن بقية اجلامعات.
أهمية االحتفاظ بالموظف الموهوب:

هن����������اك فوائد ع����������ده ميكن احلصول عليه����������ا من خالل 
االحتفاظ باملوهوب����������ني ألطول فرتة ممكنه ومن هذه الفوائد 

)كرماللي، 2005، 125(:
1- أن عملية استقطاب األفراد اجلدد تعترب من العمليات 

املكلفة.
2- الرغبة يف تعزيز االس����������تثمار من الكفاءة املرتبطة باملوارد 

البشرية.
3- معدل تدوير األفراد املستمر يف أماكن العمل يؤثر على 

معنويات الفريق.
4- تض����������رر العالقات مع عمالء املؤسس����������ة إذا كان معدل 

الدوران مرتفع.
واخلالصة أن هذه العمليات باعتبارها أنظمة فرعية من 
نظام إدارة املواهب البش����������رية تتفاع����������ل مع بعضها البعض، 
ومع البيئة الداخلية يف التنظي����������م والبيئة اخلارجية، مما ينتج 

عنها خمرجات معينه تعترب اخلالصة.
ثانياً: الدراسات السابقة
أواًل: الدراسات العربية:

دراس����������ة الس����������كران )2019(: هدفت الدراسة تعرف   .1
فاعلية اسرتاتيجيات إدارة املواهب يف تنمية املوارد البشرية 
جبامع����������ة طيبة من وجهة نظ����������ر قائدات وعضوات هيئة 
التدري����������س باجلامعة، ووضع احللول العلمية والتوصيات 
الالزمة باس����������تخدام املنهج الوصفي، اعتمدت الدراسة 

االستبانة اليت مت توزيعها على عينة تكونت من )67( 
قائدة، و )88( عضوة م����������ن عضوات هيئة التدريس. 
وتوصل����������ت الدراس����������ة إىل جمموعة م����������ن النتائج، هي: 
ج����������اءت الدرجة العام����������ة لفاعلية اس����������رتاتيجيات إدارة 
املواهب يف تنمية املوارد البش����������رية مبس����������توى متوس����������ط 
على مس����������توى احملاور، جاءت اسرتاتيجية االستقطاب 
مبتوس����������ط )3,35( وحل ثانياً التنمية املهنية مبتوس����������ط 
)3,17( وحل ثالثاً االكتش����������اف مبتوسط )3,09(، 
وجاءت اس����������رتاتيجية االحتفاظ كأقل االسرتاتيجيات 

فاعلية مبتوسط حسايب )2,93(.
دراس����������ة اجلراح وابو دوله )2015(: هدفت الدراس����������ة   .2
تعرف أثر تطبيق اس����������رتاتيجيات إدارة املواهب يف تعزيز 
االنتماء التنظيمي، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت 
املنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراس����������ة 
صممت اس����������تبانة جلمع بيانات الدراسة، اليت طبقت 
عل����������ى عينة مكونة )300( عضواً م����������ن هيئة التدريس 
باجلامع����������ات األردنية الرمسية. وبع����������د التحليل توصلت 
الدراس����������ة إىل أن مس����������توى تطبيق اس����������رتاتيجيات إدارة 
املواه����������ب يف اجلامع����������ات األردنية الرمسي����������ة جاء بدرجة 
متوسطة، حيث بلغ املتوسط احلسايب )2,48(. وجود 
أثر مهم وارتباط إجيايب ملس����������توى تطبيق اسرتاتيجيات 

إدارة املواهب على مستوى االنتماء التنظيمي.
دراس����������ة احلارثية وآخرون )2015(: هدفت الدراس����������ة   .3
معرفة واقع إدارة مواهب القيادات املدرسية الناشئة يف 
املدارس واملديريات العامة للرتبية والتعليم بسلطنة عمان 
وكيفية حتسينه باس����������تخدام األسلوبني الكمي والكيفي 
يف مج����������ع البيانات م����������ن خالل أداتني، مها االس����������تبانة 
واملقابل����������ة؛ طبقت االس����������تبانة على عين����������ة من )400( 
فرد من املش����������رفني يف دوائر التنمية البش����������رية واإلداريني 
يف املدارس، بينما طبق����������ت املقابلة على )6( أفراد من 
القي����������ادات العليا والوس����������طى يف وزارة الرتبي����������ة والتعليم 
بس����������لطنة عمان. وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع إدارة 
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مواهب القيادات املدرسية الناشئة دون املستوى املأمول 
يف املس����������تويات الثالثة للدراس����������ة: )1( على مس����������توى 
املدارس، )2( على مستوى دوائر تنمية املوارد البشرية، 
)3( على مستوى املش����������اركة بينهما، وأوضحت نتائج 
التحليل النوعي أسباب هذا التدين وطرق حتسينه، كما 
كشفت الدراس����������ة عن وجود فروق دالة إحصائياً عن 
الواقع وفقاً ملتغري الن����������وع لصاحل اإلناث، ومتغري طبيعة 

العمل لصاحل اإلداريني يف املدارس.
دراس����������ة مح����������دان )2015(: يقدم ه����������ذا البحث إطارًا   .4
مقرتًح����������ا لتطبيق إس����������رتاتيجية إدارة املواهب البش����������رية، 
لتحقي����������ق التميز البحثي يف اجلامعات الفلس����������طينية يف 
ضوء جمتمع املعرف����������ة، موظًِّفا املنهج الوصفي التحليلي. 
ولتحقيق أه����������داف البحث، قام الباحثان باس����������تخدام 
االس����������تبانة أداًة جلمع املعلوم����������ات، وطّبقاها على عّينة 
مكونة من 110 رؤساء أقسام أكادمييني يف اجلامعات 
الفلسطينية يف قطاع غزة. وقد توصل البحث إىل نتائج 
عدة، من أمهها أن املتوس����������ط احلس����������ايب النسيب جلميع 
فقرات مستوى تطبيق اسرتاتيجية إدارة املواهب البشرية 
بقيمة 3,73 وبنسبة تساوي 74,6 يف املئة، وقد جاء 
ترتيب اجملاالت على النحو التايل )جاء جمال االستثمار 
يف مكامن املواهب يف املرتبة األوىل مبتوس����������ط 4,05، 
جاء جمال وضع املوهبة املناس����������بة يف املكان املناسب يف 
املرتبة الثانية مبتوس����������ط 3,95، جاء جمال االس����������تخدام 
املكث����������ف لنماذج الكفايات الوظيف����������ي يف املرتبة الثالثة 
مبتوسط 3,59، جاء جمال مشولية إدارة املواهب جلميع 
املستويات يف املرتبة الرابعة مبتوسط 3,52، جاء جمال 
تكامل عناصر النجاح يف املرتبة األخرية مبتوسط 3,5(. 
وجاء واملتوس����������ط احلسايب النسيب جلميع فقرات مستوى 
توافر املعايري اليت حتقق التميز البحثي يساوي 68,8 يف 
املئة، واملتوس����������ط احلسايب النسيب جلميع فقرات مستوى 
توافر مقومات جمتمع املعرفة يس����������اوي 71 يف املئة. كما 
أظهرت النتائج وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية 
بني مستوى تطبيق اس����������رتاتيجية إدارة املواهب البشرية 

وحتقيق التميز البحثي، ووجود عالقة طردية ذات داللة 
إحصائية بني مس����������توى تطبيق اسرتاتيجية إدارة املواهب 

البشرية، وتكوين جمتمع املعرفة.
دراس����������ة )حج����������ازي وآخ����������رون، 2012(: هدفت هذه   .5
الدراس����������ة الكتش����������اف وتقييم معرفة املشاركني اللبنانيني 
ووعيهم ب����������إدارة املواهب عن طريق اس����������تخدام التحليل 
الوصفي الستجاباهتم. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي، 
أجرت الدراس����������ة اس����������تطالع رأي من خالل اس����������تبانة 
الكرتونية باإلضافة إىل مقابالت مع مدراء املوارد البشرية 
يف ش����������ركة )SETS( وهي ش����������ركة لبنانية رائده يف جمال 
تكنلوجيا املعلومات أنش����������ئت يف بريوت عام 1990م، 
وتغط����������ي معظم العمالء يف منطقه الش����������رق االوس����������ط. 
وخلصت الدراس����������ة بأن أغلبية املشاركني يعرفون بفائدة 
ادارة املواه����������ب ولكن ال يعرفون املزيد من عمليات ادارة 
املواهب. وأن القليل من الشركات اللبنانية تعتمد مفهوم 
ادارة املوهبة يف إدارهتا، لذلك تطارد هذه الشركة من قبل 
منافسيها. وأن العيب الرئيس لعينة من الشركات اللبنانية 
هو عدم وجود اسرتاتيجية شاملة إلدارة املواهب اليت ال 
متيز بوضوح بني ادارة املوارد البشرية وتنمية املوارد البشرية، 
أي أن معظم الشركات تقوم بتطبيق بعض مكونات ادارة 
املواهب ولكن ليس كطريقة كاملة متكاملة. كذلك من 
نتائج الدراس����������ة وجود فجوه يف تطوير املوهوبني كما أن 
الشركات اللبنانية فشلت يف حتديد موظفيها املوهوبني. 
وأن التقييم الس����������نوي ليس كاف يف حد ذاته لتعترب أداة 
للتنمية بل جيب أن يتم على االقل مرتني خالل السنة.

دراس�������ة الحميدي والطيب )2011): هدفت هذه   .6
الدراس����������ة إىل توضيح مفهوم االس����������تثمار يف التدريب 
واملوهب����������ة باعتبارمه����������ا بع����������ض املصطلح����������ات واألفكار 
احلديثة يف جمال املوارد البش����������رية. اتبعت الدراسة املنهج 
الوصف����������ي، واعتمدت عل����������ى أداة حتليل احملتوى لتجربة 
اإلم����������ارات العربية املتح����������دة يف تعزيز ودع����������م املواهب 
واملبدعني. وأوضحت الدراس����������ة جهود دولة االمارات 
العربي����������ة املتحدة لدع����������م املواهب من خ����������الل برنامج 
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الش����������يخ خليفة للتميز احلكومي، وجائزة زايد للكتاب، 
وجائزة االبداع الش����������رطي واجلوائز التشجيعية االخرى 
يف اجملاالت العلمية والثقافية واألكادميية، كما أشارت 
النتائج إىل أن إدارة املوهبة واإلبداع تس����������عى إىل تطوير 
العاملني احلاليني وحتس����������ني كفاياهت����������م، وتنمية وتطوير 
امل����������وارد البش����������رية بزيادة معرفته����������ا ومهاراهتا وخرباهتا يف 

القطاعات العامة واخلاصة.
دراسة )الكرعاوي، 2010): هدفت هذه الدراسة   .7
إىل حماولة حتليل العالقات الس����������ببية ب����������ني إدارة املوهبة 
)البنية التحتية واالبع����������اد( واألداء العايل، وكان ميدان 
الدراسة جامعيت الكوفة والقادسية باعتبار أن اجلامعات 
هي مصانع املوهبة ومراكزها االساسية. اتبعت الدراسة 
املنهج الوصفي، اس����������تخدمت الدراسة عينة مكونه من 
رئيس����������ي اجلامعتني ومس����������اعديهما وعم����������داء الكليات 
ومعاونيهم ورؤساء االقسام العلمية يف اجلامعتني وبواقع 
)40( استمارة جلامعة الكوفة و)48( استمارة جلامعة 
القادسية وبنسبة جتاوزت 30% من اجملتمع املستهدف 
)شرحية القيادات اجلامعية(.توصلت الدراسة إىل العديد 
من االستنتاجات أمهها: أن املوهبة هي املصدر االهم 
لتحقيق تنافسية واس����������تدامة املنظمات بداللة عالقات 
االرتباط والتأثري املعنوية اليت حققتها أبعاد ادارة املوهبة 
وبنيتها التحتية يف مؤش����������رات االداء العايل للجامعتني 
قيد الدراس����������ة، كما أكدت النتائ����������ج عدم وجود فروق 
ذات دالله معنوي����������ة يف إدارة املوهبة يف اجلامعتني على 

مستوى االبعاد والبنية التحتية.
الدراسات األجنبية:

دراس�������ة )Bradley, 2016): هدفت الدراسة إىل   .1
استقصاء ممارس����������ات إدارة املوارد البش����������رية يف القطاع 
اجلامعي مع إلقاء الضوء على جمموعات املواهب وإدارة 
املواهب بشكل عام، وقد قدمت الدراسة تعريفاً إلدارة 
املوهبة يف س����������ياق قطاع اجلامعات، كما مت اس����������تقصاء 
استقالليتها تبعاً لالس����������رتاتيجيات التنظيمية، ولتحقيق 

أهداف الدراسة مت االعتماد على املنهج الوصفي، ومت 
استخدام اس����������تبانة للقياسات احلسابية من أجل معرفة 
األداء األكادميي واملمارس����������ات اإلدارية احلالية يوم بعد 
يوم، وأش����������ارت نتائج الدراس����������ة إىل انتقادات للموقف 
احلايل على مس����������توى إدارة املواهب يف القطاع اجلامعي 
الفتقاده التوافق بني اس����������رتاتيجية املؤسس����������ة وكيفية قيد 
املواهب األكادميية وتنميتها واستعداداهتا ومكافئتها ما 
ينم عن وج����������ود قصور يف هذا اجلان����������ب، ولقد أثبتت 
النتائ����������ج أن إدارة املوهب����������ة من املمك����������ن أن تقدم إطار 
مفاهيم����������ي من أجل تعزيز األداء على املدى البعيد من 
خالل التكامل بني اس����������رتاتيجية اجلامعة والقياس����������ات 

األدائية وأنظمة اإلدارة يوم بعد يوم.
 :(Moghtadaie & Taji, 2016( دراس�������ة   .2
هدفت الدراس����������ة إىل التعرف على العالقة احملتملة بني 
األبعاد األساسية إلدارة املوهبة وتنمية أداء أعضاء هيئة 
التدريس باجلامعات اإليرانية، اتبعت الدراس����������ة املنهج 
الوصفي، ومتثلت عينة الدراس����������ة يف كافة أعضاء هيئة 
التدري����������س باجلامعات اإليراني����������ة، ومت مجع البيانات من 
خالل دراس����������ة األدبيات وإجراء املقابالت مع اخلرباء 
وتوزيع االستبانات، ولقد أظهرت النتائج أن بعد تنمية 
املواهب جاء يف املرتبة األوىل، يليه بعد جذب املوهبة، 
مث إدارة املوهبة كأنس����������ب األبع����������اد إلدارة املوهبة لتنمية 
أداء أعضاء هيئ����������ة التدريس يف اخلدم����������ات التعليمية، 
ومث تأيت العملي����������ات اليت تتخلل العمل باالعتماد على 
التكنولوجيا احلديثة مبعىن ال����������دورات التدريبية، ومن مث 
التعلم املستدام، ويليه التدريب على املهارات العملية، 
وق����������د أش����������ارت النتائج إىل اجملاالت الس����������ابقة ال ميكن 

االستغناء عنها يف تنمية أداء أعضاء هيئة التدريس.
 :(Altınoz. Cakıroğlu, &Cop 2013(  دراسة  .3
هدفت الدراس����������ة بشكل أساسي إىل حبث العالقة بني 
إدارة املوهبة كمتغري مستقل وبني الثقة التنظيمية كمتغري 
تابع. من خالل توظيف املنهج الوصفي، ومت استخدام 
االستبانة كأداة مناسبة للحصول على البيانات طبقت 
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على العاملني يف اإلدارتني العليا والوس����������طى يف فنادق 
مدينة أنقرة. وبينت الدراس����������ة: أن قرابة 60% من الثقة 
التنظيمي����������ة لدى املبحوثني راجعة إىل ممارس����������ات إدارة 
املوهب����������ة يف الفنادق اليت يعملون هبا. هناك فروق ذات 
داللة إحصائية يف استجابات املبحوثني إلدارة املوهبة 
تع����������زى ملتغري عدد س����������نوات اخلدمة، لصاحل س����������نوات 

اخلدمة أكثر من 10 سنوات.
دراس�������ة )Kehinde, 2012): هدفت الدراسة إىل   .4
التعرف على م����������دى تأثري إدارة املواه����������ب على األداء 
التنظيمي للمنظمة. اتبعت الدراس����������ة املنهج الوصفي، 
ومتثل����������ت العين����������ة يف 100 موظف يف بيئ����������ة األعمال 
النيجريية، ومت االعتماد على االستبانة كأداة. كشفت 
النتائج أن نظام إدارة املواهب هلا أثر إجيايب على األداء 
الع����������ام للمنظمة، وأن نظام إدارة املواهب أيضاً له تأثري 
على أداء الش����������ركات متعددة اجلنس����������يات والش����������ركات 
الوطنية، ولكن الصغرية واملتوس����������طة احلجم مل تكسب 
ه����������ذه التقني����������ة عن بع����������د يف بيئة األعم����������ال النيجريية، 
وأشارت الدراسة إىل أمهية استخدام نظام إدارة املواهب 
جلميع فئات املوظفني من ذوي املواهب اخلاصة داخل 
الشركات، كما أشارت إىل أمهية الفصل بني نظام إدارة 

املواهب ونظام إدارة املوارد البشرية داخل الشركات.
دراسة )Horvathova, 2011): هدفت الدراسة   .5
إىل حتديد مستوى ونوعية إدارة املواهب اليت تستخدمها 
املؤسس����������ات يف مجهورية التش����������يك، وتقدم مقرتحات 
لتوسيع نطاق هنج إدارة املواهب فيها. اتبعت الدراسة 
املنه����������ج الوصفي، تكونت العين����������ة من 80 موظف يف 
املؤسس����������ات بش����������كل عام، ومت اس����������تخدام االستبانة 
اإللكرتوني����������ة واملكاملات اهلاتفي����������ة باعتبارها مقابالت. 
أش����������ارت النتائج إىل أن يتم تطبيق غدارة املواهب من 
قبل املؤسسات التش����������يكية إىل حد قليل، والسبب يف 
ذلك أن املؤسسات ليست على دراية بإدارة املواهب، 
وقد ذك����������رت األغلبية املطلقة م����������ن املنظمات بأهنا ال 
تس����������تخدم إدارة املواهب، وقد أشارت النتائج لقصور 

يف األوراق البحثية واملؤمترات والدراس����������ات اليت تناولت 
املوضوع.

أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة
من حيث المنهج  -

اتبع����������ت الدراس����������ة املنهج الوصفي، وهو م����������ا اتفق مع 
العديد من الدراس����������ات مثل دراس����������ة مح����������دان )2015(، 
ودراس����������ة )حجازي وآخرون، 2012(، ودراسة احلميدي 
والطي����������ب )2011(، ودراس����������ة )الكرع����������اوي، 2010(، 
 Moghtadaie( ودراسة ،)Bradley, 2016( ودراسة
 ،)Kehinde, 2012( ودراس����������ة   ،)& Taji, 2016

.)Horvathova, 2011( ودراسة
من حيث األداة  -

اعتمدت الدراسة احلالية على االستبانة كأداة للحصول 
على اس����������تجابات أفراد العينة، وهو ما اتفق مع العديد من 
الدراسات مثل دراسة محدان )2015(، ودراسة )حجازي 
وآخ����������رون، 2012(، ودراس����������ة )الكرع����������اوي، 2010(، 
 Moghtadaie( ودراسة ،)Bradley, 2016( ودراسة
 ،)Kehinde, 2012( ودراس����������ة   ،)& Taji, 2016

.)Horvathova, 2011( ودراسة
فيما اس����������تخدمت دراسة احلميدي والطيب )2011( 
Moghta- )أداة حتليل احملتوى. كما ختتلف مع دراس����������ة 

daie & Taji, 2016( يف استخدامها للمقابالت كأداة 
 )Horvathova, 2011( ثانية. كما اختلفت مع دراسة
اليت اس����������تخدمت واملكاملات اهلاتفي����������ة باعتبارها مقابالت 

كأداة ثانية.
أوجه التفرد في الدراسة الحالية

أن����������ه تن����������اول إدارة املوهب����������ة واإلبداع م����������ن وجهة نظر   -
االداريات باجلامعة وهو أول حبث يش����������مل االداريات 

باجلامعة على حد علم الباحثة.     
الطريقة واإلجراءات

منهج الدراسة
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اعتم����������دت الباحث����������ة املنهج الوصفي اهلادف لدراس����������ة 
الظاهرة كما توجد على أرض الواقع، حيث يويل االهتمام 
إىل توصيفه����������ا بش����������كل دقيق ويعترب عنه����������ا كمياً. وجلأت 

الباحثة هلذا املنهج باعتباره مناسباً للوصول إىل النتائج
مجتمع الدراسة

يتكون اجملتمع الدراس����������ة من مجيع االداريات من أفراد 
االدارة للوحدات واألقس����������ام املختلفة جبامعة امللك خالد، 

والبالغ عددهم )718( موظفة مبسميات خمتلفة.
عينة الدراسة

العينة االستطالعية:  .1

مت تطبيق األداة على عينة عش����������وائية تتكون من )25( 
مفردة من جمتمع الّدراسة، وذلك هبدف التأكد من صدق 

أداة الّدراسة وثباهتا وصالحيتها للتطبيق امليداين.
العينة الفعلية:  .2

مت تقدير حجم العينة املطلوب من جمتمع الدراسة 

حس����������ب معادلة ريتش����������ارد جيجر، وذلك وفق الصيغة 
املوضحة أدناه.

معادلة )1(: معادلة ريتشارد جيجر حلساب حجم العينة
حيث أن: 

: العينة املطلوبة.  n
: حجم جمتمع الّدراسة.  N

d: نس����������بة اخلطأ الذي ميكن التجاوز عنه وأكرب قيمة 
له 0,05.

z: الدرج����������ة املعيارية املقابلة ملس����������توى الداللة 0,95 
وتساوي 1,96.

مما س����������بق بلغ حجم العينة املطل����������وب )250( مفردة، 
وبناًء عليه مت اختيار عينة عش����������وائية بسيطة من اإلداريات 
من أفراد االدارة للوحدات واألقسام املختلفة جبامعة امللك 
خالد حبج����������م )250( موظفة موزعات على املس����������ميات 

الوظيفية التالية: 
المسمى الوظيفيم
رئيس اجلامعة1
نواب الرئيس واملساعدين2
عميد3
نائب/عميد مساعد4
رئيس قسم أكادميي5
مدير6
قائم بأعمال مدير7
غري ذلك8

أداة الدراسة
يف ضوء أهداف الدراس����������ة وأسئلتها فإن األداة املناسبة 
لتحقيق أهداف الدراس����������ة ه����������ي االس����������تبانة، واليت عرفها 
العس����������اف )2012( بأهنا عبارة عن أداة يش����������مل حمتواها 
جمموعة من األس����������ئلة أو العبارات املكتوبة مزودة بإجاباهتا 
أو اآلراء احملتملة هبدف احلصول على إجابات أفراد العينة 
على أسئلة الدراسة، وتكونت االستبانة من قسمني ومها:

القس�������م األول: املتغريات الشخصية املتمثلة يف )الفئة 
العمري����������ة – اجلنس – املؤهل العلم����������ي - فئة التوظيف – 
املس����������مى الوظيفي – عدد س����������نوات اخلدمة يف اجلامعة – 

عدد سنوات اخلربة يف املسمى الوظيفي(.
القس�������م الثاني: تكون من 36 فق����������رة موزعة على 4 
جم����������االت خمتلفة. ويتعني على املبح����������وث وضع عالمة )1 
,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10( يف خان����������ة الدرج����������ة، 

ويشمل احملور األول اجملاالت التالية:
- المجال االول: االستخدام املكثف لنماذج الكفايات 

الوظيفية، ويشمل )12( فقرة.
- المجال الثاني: مشولية ادارة املواهب جلميع املستويات، 

ويشمل )7( فقرات.
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- المج�������ال الثالث: وض����������ع املوهبة املناس����������بة يف املكان 
املناسب، ويشمل )7( فقرات.

- المجال الرابع: نظام ادارة املواهب، ويشمل )10( فقرات.
كما يش����������مل المحور الثاني عب����������ارات تتعلق مبعوقات 
تطبي����������ق إدارة املوهب����������ة واالب����������داع وذلك م����������ن وجهه نظر 
اإلداريات العامالت جبامعة امللك خالد بواقع 6 عبارات.

صدق أداة الدراسة
الصدق الظاهري )صدق المحكمين( أ. 

مت اختب����������ار الص����������دق هب����������دف التأكد م����������ن صالحية 

األداة ومالءمته����������ا للغرض البحثي، فق����������د مت عرضها على 
احملكمني من األس����������اتذة املختصني لتق����������دمي رأيهم، وإثراء 
األداة بتعدي����������الت احلذف أو االضاف����������ة أو إعادة صياغة. 
وقد قام احملكمني بتقدمي تعدي����������الت جوهرية على األداة، 
واس����������تجابت الباحثة هلا، وقامت بإعادة الصياغة يف ضوء 

هذه املالحظات حىت خرجت بالشكل النهائي. 
صدق االتساق الداخلي ب. 

الج�������دول التال�������ي يوض�������ح نتائج صدق االتس�������اق 
الداخلي ألداة الدراسة.

جدول )1(: صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور األول. )ن=25)
المجال الرابعالمجال الثالثالمجال الثانيالمجال األول

معامل رقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرة
االرتباط

معامل االرتباطرقم الفقرة

1**560.1**523.1**753.1**399.
2**375.2**624.2**465.2**600.
3**724.3**549.3**686.3**450.
4**471.4**634.4*309.4**570.
5**527.5**497.5**817.5*317.
6**684.6**443.6**507.6**638.
7**558.7**542.7**476.7*305.
8**415.

9
**561.

10
**564.

8**660.
9*321.

10**363.
11**492.
12**493.

* دالة إحصائية عند مستوى داللة 0,05.     
 ** دالة إحصائية عند مستوى داللة 0,01.

يتض����������ح من اجلدول رق����������م )2( أن مجي����������ع فقرات أداة 
الدراسة ترتبط ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 
0,01، ومس����������توى داللة 0,05 بالدرجة الكلية جملاالهتا، 

ويشري ذلك لوجود صدق االتساق الداخلي يف فقرات أداة 
الدراسة، ما يدعم صحة بياناهتا.
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ثبات أداة الدراسة
ألف����������ا- كرونب����������اخ  طريق����������ة  م����������ن  اس����������تخدام كل  مت 
 Split وطريق����������ة التجزئة النصفية Cronbach›s Alpha

Half_ حلس����������اب الثبات لألداة، واجلدول رقم )2( يبني 
ذلك بكال الطريقتني.

جدول )2(: ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفاكرونباخ وطريقة التجزئة النصفية. )ن=25)

المحور
الثبات بطريقة التجزئة النصفيةالثبات بطريقة الفا كرونباخ

عدد
الفقرات

معامل
ألفا كرونباخ

معامل ارتباط 
بيرسون

معامل ارتباط سبيرمان 
براون المعدل

120,7760,6430,752اجملال األول
70,8460,8290,906اجملال الثاين
70,8120,7030,825اجملال الثالث
100,8460,7990,888اجملال الرابع
360,8900,8620,920األداة ككل

يتضح من اجلدول رق����������م )4( أن قيمة ألفاكرونباخ جلميع 
فقرات أداة الدراسة بلغت )0,890( ويشري ذلك لوجود 
ثبات كب����������ري يف بيانات االداة، كما وبلغ����������ت قيمة معامل 
االرتباط املعدل )س����������بريمان براون( جلمي����������ع فقرات بطاقة 
املالحظة )0,920( ويش����������ري ذلك لوجود ثبات مرتفع يف 

بيانات الدراسة، ما يدعم صحة بياناهتا.
األساليب اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البيانات:

مت االعتماد على برنام����������ج )SPSS v.26(، ولتحقيق 
أهداف الدراسة مت استخدام األساليب التالية:

املتوسط احلس����������ايب: وذلك ملعرفة استجابات أفراد   	
الدراسة حول فقرات حماور االستبانة.

االحنراف املعياري: للتعرف على احنراف استجابات   	
أفراد عينة الدراس����������ة لكل فقرة م����������ن فقرات حماور 

االستبانة.
معامل ثبات »ألفا كرونباخ« ومعامل ثبات التجزئة   	

النصفية لسبريمان - براون لقياس للثبات.
معامل ارتباط »بريسون« لقياس صدق االستبانة،   	

واختبار العالقة بني حماور الدراسة.
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها

أواًل: نتائج الدراسة وتفسيراتها:
 السؤال األول:

ينص السؤال األول على: » ما متطلبات تطبيق إدارة 
املوهبة واإلبداع يف اجملاالت املختلفة:) جمال االس����������تخدام 
املكثف لنماذج الكفايات الوظيفي����������ة، وجمال مشولية إدارة 
املواهب جلميع املس����������تويات، وجمال وضع املوهبة املناس����������بة 
يف املكان املناس����������ب، وجم����������ال نظ����������ام إدارة املواهب( على 

االداريات جبامعة امللك خالد؟.
قامت الباحثة حبس����������اب التكرارات5 والوزن النس����������يب 
الس����������تجابات اإلداريات العامالت جبامعة امللك خالد كل 
مفردة من مفردات القس����������م األول بأبعاده األربعة لالستبانة 
املس����������تخدمة بالدراس����������ة التطبيقي����������ة، علماً أنه مت تقس����������يم 

استجابات اإلداريات إىل عدة أقسام على النحو التايل:
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داللتهااالستجابةداللتهااالستجابةداللتهااالستجابة

بدرجة متوسطة5-6بدرجة ضعيفة3-4بدرجة ضعيفة جدا2-1

بدرجة مرتفعة جدا9- 10بدرجة مرتفعة8-7

وفيما يلي نستعرض أبعاد اإلجابة عن هذا التساؤل:

أواًل: االستخدام المكثف لنماذج الكفايات الوظيفية
جدول )3(: واقع االستخدام المكثف لنماذج الكفايات الوظيفية لجميع المستويات من وجهة نظر اإلداريات 

العامالت بجامعة الملك خالد

رقم 
الوسط %9-10%7-8%5-6%3-4%1-2الفقرةالمفردة

الحسابي
الوزن 
الترتيبالنسبي

واملهارات 1 املع����������ارف  اجلامعة  حتدد 
اليت تش����������كل عوام����������ل لنجاح ألي 

وظيفة.
53%2181%3261%2443%1712%52,52%50,47

تض����������ع اجلامعة معاي����������ري للتمييز بني 2
51,76%152,58%937%2023%3250%2479%61العاملني.

تضع اجلامعة وصف وظيفي واضح 3
ومعروف للعاملني يف كل مس����������توى 

تنظيمي.
60%2460%2490%3620%840%162,92%58,41

تضع اجلامع����������ة مواصفات الوظيفية 4
الوظيفة يف كل مستوى  ومؤشرات 

تنظيمي.
70%2888%3537%1520%835%142,45%49,08

الوظيفية 5 املس����������ارات  اجلامعة  حتدد 
45,49%32,27%67%3415%2986%2872%70وخطط التعاقب ألي وظيفة.

تض����������ع اجلامعة نظ����������ام تقييم األداء 6
53,24%112,66%828%3919%2098%2250%55على أساس الكفايات واملواهب.

يتوف����������ر يف اجلامعة نظ����������ام للرتقيات 7
43,311%52,16%813%1921%3248%3580%88حسب الكفايات واملواهب

يتوفر يف اجلامعة نظام التعويضات 8
44,110%42,20%49%319%3378%2982%72املباشرة حسب الكفايات واملواهب

يتوف����������ر يف اجلامع����������ة نظ����������ام املنافع 9
املباش����������رة حسب  غري  التعويضات 

الكفايات واملواهب
100%4082%3323%935%1410%42,09%41,812
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رقم 
الوسط %9-10%7-8%5-6%3-4%1-2الفقرةالمفردة

الحسابي
الوزن 
الترتيبالنسبي

تركز اجلامعة على اخلربات واملواهب 10
احلقيق����������ة اليت ميتلكه����������ا الفرد وليس 

على سنوات اخلدمة.
70%2860%2450%2030%1240%162,64%52,85

تش����������جع اجلامعة العاملني باستمرار 11
55,53%172,78%942%3123%2177%2253%55وحتفزهم على املبادرة

تف����������وض إدارة اجلامعة الصالحيات 12
وحت����������دد  املوهوب����������ني  للعامل����������ني 

مسؤوليتهم.
40%1661%2479%3233%1337%152,86%57,32

ومن خالل استقراء النتائج املتحصل عليه من اجلدول )3(، يتمثل واقع االستخدام املكثف لنماذج الكفايات الوظيفية 
من وجهة نظر اإلداريات العامالت جبامعة امللك خالد يف اآليت:

جاءت أعلى عبارتين على النحو التالي:
املرتبة األوىل: عبارة نصت على “تضع اجلامعة وصف   .1
وظيفي واضح ومعروف للعاملني يف كل مستوى تنظيمي 

“؛ حيث بلغت قيمة الوزن النسيب )%58,2(.
املرتبة الثانية: عبارة نصت على “ تفوض إدارة اجلامعة   .2
الصالحيات للعاملني املوهوبني وحتدد مس����������ؤوليتهم”؛ 

حيث بلغت قيمة الوزن النسيب )%57,3(.
وجاءت أدنى عبارتين على النحو التالي:

قب����������ل األخرية: عبارة نصت عل����������ى “ يتوفر يف اجلامعة   .1
نظام للرتقيات حس����������ب الكفايات واملواهب”؛ حيث 

بلغت قيمة الوزن النسيب )%43,3(.
املرتب����������ة األخرية: عبارة نصت عل����������ى “ يتوفر يف اجلامعة   .2
نظام املنافع التعويضات غري املباشرة حسب الكفايات 
واملواهب”، حيث بلغت قيمة الوزن النسيب )%41,8(.
ويمكن تفسير النتائج السابقة على النحو التالي:

تعكس النتائج الس����������ابقة االس����������تخدام املكثف لنماذج 
الكفايات الوظيفية من وجهة نظ����������ر اإلداريات العامالت 
جبامع����������ة امللك خالد، كأحد جماالت رعاية املوهبة واإلبداع 
باجلامعة، ومن خالل تلك النتائج ميكن اإلش����������ارة إىل أن 

الوص����������ف الوظيفي لألعمال اإلدارية املختلفة اليت تقوم هبا 
اإلداريات جبامعة امللك خالد يتسم بالوضوح ومعروف هلن 
يف كل مستوى تنظيمي، ويف كل إدارة وقسم من اإلدارات 
واألقس����������ام املختلفة. كما تعكس تل����������ك النتائج يف جمملها 
وعى اإلداريات العامالت جبامعة امللك خالد بدور وأمهية 
رعاي����������ة املوهوبني واملوهوبات، وتقدمي أوجه الرعاية املختلفة 
هلن، وهو ما تس����������عى إلي����������ه اجلامعة من خالل تفوض إدارة 
اجلامعة بعض م����������ن الصالحيات للعاملني املوهوبني وحتدد 
مسؤوليتهم، وتش����������جع اجلامعة العاملني باستمرار وحتفزهم 
على املب����������ادرة، كما أن اجلامعة تق����������وم بعملية تقييم األداء 
على أساس الكفايات واملواهب. وهذا ما يتفق مع دراسة 
احلميدي والطيب )2011( كما أش����������ارت النتائج إىل أن 
إدارة املوهبة واإلبداع تس����������عى إىل تطوير العاملني احلاليني 
وحتس����������ني كفاياهتم، بزيادة معرفته����������ا ومهاراهتا وخرباهتا يف 
القطاع����������ات العامة واخلاصة، وأن االس����������تثمار يف التدريب 

وإدارة املواهب.
ثانياً: شمولية إدارة المواهب لجميع المستويات:

يتمثل واقع مشولية إدارة املواهب جلميع املستويات من 
وجه����������ة نظر اإلداريات العامالت جبامع����������ة امللك خالد يف 

اجلدول رقم )4(:
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جدول )4(: واقع شمولية إدارة المواهب لجميع المستويات من وجهة نظر اإلداريات العامالت بجامعة الملك خالد

رقم 
الوسط %9-10%7-8%5-6%3-4%1-2الفقرةالمفردة

الحسابي
الوزن 
يبالنسبي

الترت

تصنف الجامعة جودة الموهبة بما 1
49.05%22.45%125%3530%3188%2077%50يتناسب مع كل مستوى تنظيمي

تتطلب الجامعة وجود الموهوبين في 2
47.27%42.36%410%469%17115%2943%73المستويات اإلدارية العليا

تتطلب الجامعة وجود الموهوبين في 3
53.04%162.65%440%2210%4555%13112%33المستويات اإلدارية الوسطى

تتطلب الجامعة وجود الموظفين 4
الموهوبين في المستويات اإلدارية 

الدنيا
55%2271%2852%2141%1631%122.69%53.83

تركز الجامعة على كسب الموهوبين 5
48.56%122.42%430%2810%2670%3066%74لشغل المناصب الوظيفية الحرجة

تحدد الجامعة ذوي المواهب 6
ليكونوا بدالء المناصب الحرجة فورا 

في حال تركها للعمل
50%2060%2490%3610%440%162.72%54.42

تعمل الجامعة على جذب العمال 7
54.61%162.73%1640%1240%3631%1991%48المهرة والفنين ذوي المواهب

ومن خالل اس����������تقراء النتائج املتحصل عليه من اجلدول 
)4(، يتمثل مشولية إدارة املواهب جلميع املستويات من وجهة 

نظر اإلداريات العامالت جبامعة امللك خالد يف اآليت:
جاءت أعلى عبارتين على النحو التالي:

املرتبة األوىل: عبارة نصت على “ تعمل اجلامعة على   .1
جذب العمال امله����������رة والفنني ذوي املواهب”؛ حيث 

بلغت قيمة الوزن النسيب )%55(.
2.  املرتب����������ة الثاني����������ة: عبارة نصت على “ حت����������دد اجلامعة 
ذوي املواهب ليكون����������وا بدالء املناصب احلرجة فورا يف 
حال تركها للعمل”؛ حيث بلغت قيمة الوزن النس����������يب 

.)%54,4(
وجاءت أدنى عبارتين على النحو التالي:

قبل األخرية: عبارة نص����������ت على “ تركز اجلامعة على   .1
كسب املوهوبني لش����������غل املناصب الوظيفية احلرجة”؛ 

حيث بلغت قيمة الوزن النسيب )%48,5(.
املرتبة األخرية: عبارة نص����������ت على “ تتطلب اجلامعة   .2
وجود املوهوبني يف املس����������تويات اإلدارية العليا”، حيث 

بلغت قيمة الوزن النسيب )%47,2(.
ويمكن تفسير النتائج السابقة على النحو التالي:

تعكس النتائج الس����������ابقة مشولية إدارة املواهب من وجهة 
نظر اإلداريات العامالت جبامعة امللك خالد، كأحد جماالت 
رعاي����������ة املوهبة واإلبداع باجلامع����������ة، ومن خالل تلك النتائج 
ميكن اإلش����������ارة إىل أن اجلامعة تعمل على جذب اإلداريني 
واإلداري����������ات املهرة والفنني ذوي املواه����������ب، كما أن اجلامعة 
حت����������دد ذوي املواهب ليكونوا بدالء املناصب احلرجة فورا يف 
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حال تركها للعمل. كما تعكس تلك النتائج يف جمملها وعى 
اإلداري����������ات العامالت جبامعة امللك خالد بدور وأمهية رعاية 
املوهوبني واملوهوبات، وكذلك وعى اإلدارة اجلامعية يف تقدمي 
أوجه الرعاية املختلفة هلن، وهو ما تس����������عى إليه اجلامعة من 
خالل وج����������ود املوظفني املوهوبني يف املس����������تويات املختلفة. 
وتتفق النتيجة مع دراس����������ة محدان )2015( واليت أش����������ارت 
إىل أن جمال مشولية إدارة املواهب جلميع املس����������تويات بدرجة 

متوسطة، حيث كان تركيز اإلدارة على استقطاب العاملني 
ذوي املواهب وأن اجلامعة حتاول على تنصيبهم يف الوظائف 

الرئيسية وحتديداً على وجودهم يف اإلدارة الوسطى.
ثالثاً: وضع الموهبة المناسبة في المكان المناسب:

يتمثل واقع وضع املوهبة املناس����������بة يف املكان املناس����������ب 
م����������ن وجهة نظر اإلداريات العامالت جبامعة امللك خالد يف 

اجلدول رقم )5(

جدول رقم )5(: واقع وضع الموهبة المناسبة في المكان المناسب من وجهة نظر اإلداريات العامالت بجامعة 
الملك خالد

رقم 
الوسط %9-10%7-8%5-6%3-4%1-2الفقرةالمفردة

الترتيبالوزن النسبيالحسابي

ختطط اجلامعة الختيار املوهبة 1
اليت حتقق أهدافها يف أي مستوى 

تنظيمي
111%4451%2015%629%1244%182,38%47,53

جتذب اجلامعة املوهوبني لوظائف 2
60,91%233,04%1457%2036%3050%1375%32تدعم موهبتهم وحتافظ عليها

تدرس اجلامعة نوعية املوهبة لدى 3
44,57%32,22%158%2037%2650%3666%90الفرد املوهوب قبل التعاقد معه

توزع اجلامعة املهام على الوظائف 4
بشكل يتناسب مع املعطيات 

املتوفرة
43%1790%3642%1723%952%212,80%56,12

توفر اجلامعة كل ما حيتاجه 5
45,95%62,30%1316%2432%1860%3944%98املوهوبون يف جمال عملهم

تدعم اجلامعة مقدار ما ينجزه 6
44,36%12,22%122%2930%2473%3460%85املوهوبون يف نطاق مسؤوليتهم

تسمح اجلامعة بتطوير وثقل 7
مهارات العاملني املوهوبني عن 

طريق برامج متخصصة.
95%3850%2054%2220%831%122,37%47,44
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ومن خالل اس����������تقراء النتائج املتحصل عليه من اجلدول 
)5(، يتمثل واقع وضع املوهبة املناس����������بة يف املكان املناسب 

من وجهة نظر اإلداريات العامالت جبامعة امللك خالد:
جاءت أعلى عبارتين على النحو التالي:

املرتب����������ة األوىل: عبارة نصت عل����������ى “ جتذب اجلامعة   .1
املوهوب����������ني لوظائف تدعم موهبته����������م وحتافظ عليها”؛ 

حيث بلغت قيمة الوزن النسيب )%60,9(.
2.  املرتبة الثانية: عبارة نصت على “ توزع اجلامعة املهام 
على الوظائف بشكل يتناس����������ب مع املعطيات املتوفرة 

“؛ حيث بلغت قيمة الوزن النسيب )%56,1(.
وجاءت أدنى عبارتين على النحو التالي:

قبل األخرية: عبارة نصت على “ تدعم اجلامعة مقدار   .1
ما ينج����������زه املوهوبون يف نطاق مس����������ؤوليتهم”؛ حيث 

بلغت قيمة الوزن النسيب )%44,3(.
املرتبة األخرية: عبارة نصت على “ تدرس اجلامعة نوع   .2
املوهبة اليت ميتلكها الفرد املوهوب قبل توظيفه”، حيث 

بلغت قيمة الوزن النسيب )%44,5(.
ويمكن تفسير النتائج السابقة على النحو التالي:

تعكس النتائج الس����������ابقة بعداً أساسياً من األبعاد القائم 

عليه����������ا نظام إدارة املوهبة واإلبداع، ومن خالل تلك النتائج 
ميكن اإلش����������ارة إىل أن اجلامعة تعمل على جذب املوهوبني 
للوظائف املناسبة هلم، وتدعم موهبتهم وحتافظ عليها، كما 
أن اجلامع����������ة تعمل على توزع املهام على الوظائف بش����������كل 
يتناس����������ب مع املعطيات املتوفرة، كذلك س����������عى اجلامعة حنو 
التخط����������ط اجليد الختيار املوهبة ال����������يت حتقق أهدافها يف أي 
مس����������توى تنظيميكما تعكس تلك النتائج يف جمملها وعى 
اإلداري����������ات العامالت جبامعة امللك خالد بدور وأمهية رعاية 
املوهوبني واملوهوبات، وكذلك وعى اإلدارة اجلامعية يف تقدمي 
أوجه الرعاية املختلفة هلن. وتتفق نتيجة هذه الدراس����������ة مع 
نتيجة دراس����������ة محدان )2015( واليت أشارت إىل أن جمال 
وضع املوهبة املناس����������بة يف املكان املناس����������ب ج����������اء يف املرتبة 
الثانية مبتوس����������ط 3,95، وكان تركيز اجلامعة على استخدم 
وسائل اتصال فعالة ختدم عمل املوهوبني، إضافة إىل تعزيزها 
لنظام التغذية الراجعة لتطوير أداء املوهوبني، مع العمل على 
تقييم أداء املوهوبني بشكل مستمر مع احلفاظ على صرف 

مكافئات هلم بشكل مستمر.
رابعاً: نظام إدارة المواهب:

يتمثل واقع نظام إدارة املواهب من وجهة نظر اإلداريات 
العامالت جبامعة امللك خالد جدول رقم )6(:

جدول رقم )6(: واقع نظام إدارة المواهب من وجهة نظر اإلداريات العامالت بجامعة الملك خالد

رقم 
الوسط %9-10%7-8%5-6%3-4%1-2الفقرةالمفردة

الحسابي
الوزن 
الترتيبالنسبي

يوفر نظام إدارة املواهب باجلامعة 1
خطط واسرتاتيجيات جديدة 

تدعو البتكار واالبداع
58%2392%3770%2810%420%82,37%47,48

يعترب تطبيق نظام إدارة املواهب 2
من أهداف اجلامعة على املدى 

الطويل واملدى القصري
88%35104%4223%920%815%62,08%41,69

يدعم نظام إدارة املواهب مناذج 3
51,54%42,58%1711%3342%2482%2260%55الكفايات الوظيفية باجلامعة
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رقم 
الوسط %9-10%7-8%5-6%3-4%1-2الفقرةالمفردة

الحسابي
الوزن 
الترتيبالنسبي

يعزز نظام إدارة املواهب وضع 4
املوهبة املناسبة يف املكان املناسب 

باجلامعة
70%2851%2050%2060%2419%82,63%52,62

يزيد تطبيق نظام إدارة املواهب يف 5
54,81%142,74%1334%3233%1680%2540%63االستثمار يف مكامن املوهبة

يستخدم نظام إدارة املوهبة يف 6
اجلامعة ل�� )استقطاب- اختيار- 

تعيني- تطوير( العاملني
78%3154%2255%2216%647%192,60%52,03

يشمل نظام إدارة املواهب كافة 7
49,57%82,48%1720%1842%2945%2873%70املستويات يف اجلامعة

يرتبط نظام إدارة املواهب يف توفر 8
51,25%162,56%840%2020%2850%2870%70عناصر النجاح يف اجلامعة

يسبب نظام إدارة املواهب وجود 9
39,910%42,00%610%1715%3242%4180%103اسلوب قيادة جديدة يف اجلامعة

يدعم نظام إدارة املواهب عملية 10
51,06%122,55%1229%1830%3645%2291%55تقييم العاملني

ومن خالل اس����������تقراء النتائج املتحصل عليه من اجلدول 
)6(، يتمث����������ل واق����������ع نظ����������ام إدارة املواهب م����������ن وجهة نظر 

اإلداريات العامالت جبامعة امللك خالد يف اآليت:
جاءت أعلى عبارتين على النحو التالي:

املرتب����������ة األوىل: عبارة نصت عل����������ى “ يزيد تطبيق نظام   .3
إدارة املواه����������ب يف االس����������تثمار يف مكام����������ن املوهبة “؛ 

حيث بلغت قيمة الوزن النسيب )%54,8(.
املرتب����������ة الثانية: عبارة نصت عل����������ى “ يعزز نظام إدارة   .4
املواه����������ب وضع املوهبة املناس����������بة يف املكان املناس����������ب 
باجلامعة”؛ حيث بلغت قيمة الوزن النسيب )%52,6(.

وجاءت أدنى عبارتين على النحو التالي:
قبل األخرية: عبارة نص����������ت على “ يعترب تطبيق نظام   .3
إدارة املواه����������ب من أهداف اجلامعة على املدى الطويل 

واملدى القص����������ري”؛ حيث بلغت قيمة الوزن النس����������يب 
.)%41,6(

املرتبة األخرية: عبارة نصت على “ يسبب نظام إدارة   .4
املواهب وجود اس����������لوب قيادة جدي����������دة يف اجلامعة”، 

حيث بلغت قيمة الوزن النسيب )%39,9(.
ويمكن تفسير النتائج السابقة على النحو التالي:

تعكس النتائج الس����������ابقة بعداً أساس����������ياً وهو نظام إدارة 
املوهبة واإلبداع، وذلك من خالل تطبيق نظام إدارة املواهب 
يف االستثمار يف مكامن املوهبة، كما أن نظام إدارة املواهب 
يعزز وضع املوهبة املناس����������بة يف املكان املناس����������ب باجلامعة، 
ويس����������تخدم نظام إدارة املوهبة يف اجلامعة ل�� )اس����������تقطاب- 
اختي����������ار- تعيني- تطوي����������ر( العاملني، ويدعم نظ����������ام إدارة 
املواهب مناذج الكفاي����������ات الوظيفية باجلامعة. كما تعكس 
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تلك النتائج يف جمملها وع����������ى اإلداريات العامالت جبامعة 
امللك خالد بدور وأمهية رعاية املوهوبني واملوهوبات، وكذلك 
وعى اإلدارة اجلامعي����������ة يف تقدمي أوجه الرعاية املختلفة هلن، 
وهو ما تس����������عى إليه اجلامعة من خالل دراسة توفري عناصر 
النج����������اح يف اجلامعة، ودعم عملية تقيي����������م العاملني، وتوفري 

خطط واسرتاتيجيات جديدة تدعو البتكار واالبداع.
وتتفق تلك النتائج ودراسة كل من:) القرعاوي، 2010؛ 
حجازي وآخرون، 2012( على اعتبار أن تلك الدراسات 
مجيعها، أشارت إىل أمهية تطبيق نظام إدارة املواهب واإلبداع 
يف املؤسس����������ات املختلفة، ملا له من م����������ردود إجيايب يف إجناز 

العم����������ل بطريقة إجيابية فاعلة، كما أنه ل����������ه مردود يف حتقيق 
املؤسسة ألهدافها املختلفة. 

الس�������ؤال الثاني: ينص الس�������ؤال الثاني على: » ما 
معوقات تطبيق إدارة الموهبة واإلبداع وذلك من وجهه 
نظر اإلداري�������ات العامالت بجامع�������ة الملك خالد؟«. 
قام����������ت الباحثة حبس����������اب التك����������رارات الس����������تجابات 
اإلداريات العامالت جبامعة امللك خالد على سؤال مفتوح 
للمعوقات اليت تعيق تطبي����������ق إدارة املوهبة واإلبداع جبامعة 

امللك خالد، واجلدول )7( يوضح ذلك على:

جدول )7(: التكرارات والنسب المئوية الستجابات اإلداريات العامالت بجامعة الملك خالد حول تصورهن 
للمعوقات التي تعيق تطبيق إدارة الموهبة واإلبداع بالجامعة.

النسبة التكرارالمعيق
الترتيبالمئوية

عدم توفر الكوادر املؤهلة يف جمال إدارة املوهبة واإلبداع يف كل قسم من 
803%201األقسام اإلدارية املختلفة.

764%189انتشار الروتني والبريوقراطية يف عملية صناعة القرار داخل اجلامعة.
قلة توفري اإلدارة لقنوات االتصال اخلاصة بشكاوى ومشكالت املوهوبات 

891%222واملبدعات من اإلداريات.

685%170عدم وجود اسرتاتيجية وطنية واضحة لرعاية املبدعني
للعمل  واستقطاهبم  املوهوبني  لرعاية  واجلامعة  اجملتمع  بني  وفجوة  عزلة 

646%160باجلامعة والفجوة بينهما يف اتساع مستمر

األساليب املستخدمة يف تقومي أداء العاملني والعامالت باجلامعة تقليدية 
842%211والقرارات ال تبىن على نتائج التقومي

وم����������ن اجلدول )7( يتضح وج����������ود معوقات اليت تعيث 
تطبي����������ق إدارة املوهبة واإلب����������داع جبامعة امللك خالد، وذلك 
من وجه نظر االداريات العامالت باجلامعة ونس����������تعرضها 

فيما يلي:

حيث جاءت أعلى عبارتين على النحو التالي:
قل����������ة توفري اإلدارة لقنوات االتصال اخلاصة بش����������كاوى   .1
م����������ن اإلداريات،  ومش����������كالت املوهوبات واملبدعات 

حيث بلغت النسبة املئوية لذلك املعيق )%89(.
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األساليب املستخدمة يف تقومي أداء العاملني والعامالت   .2
باجلامعة تقليدية والقرارات ال تبىن على نتائج التقومي، 

حيث بلغت النسبة املئوية لذلك املعيق )%84(.
حيث جاءت أدنى عبارتين على النحو التالي:

عدم وجود اسرتاتيجية وطنية واضحة لرعاية املبدعني،   .1
حيث بلغت النسبة املئوية لذلك املعيق )%68(.

عزل����������ة وفجوة بني اجملتم����������ع واجلامعة لرعاي����������ة املوهوبني   .2
واستقطاهبم للعمل باجلامعة والفجوة بينهما يف اتساع 
مس����������تمر، حيث بلغت النس����������بة املئوي����������ة لذلك املعيق 

.)%64(
وم����������ن املالح����������ظ أن تل����������ك املقرتحات ترتبط بش����������قني 

اساسيني على النحو التايل:
-  أوالهم�������ا: يرتبط باجلانب األكادميي التأهيلي، من 
خالل االهتمام بتدريب املوهوبني واملوهوبات من اإلداريني 
واإلداري����������ات داخل اجلامعة، مبا يس����������اعد على ثقل املوهبة 

اإلدارية وتطويرها وتنميتها يف الوجه الصحيحة هلا.
- ثانيهما: يرتب����������ط بالنظام واللوائح املعمول هبا داخل 
اجلامعة، من خالل العمل على القضاء على انتشار الروتني 
والبريوقراطية يف عملية صناعة القرار داخل اجلامعة، والعمل 
على وجود اس����������رتاتيجية وطنية واضح����������ة لرعاية املبدعني، 
والعمل على إزالة العزلة والفجوة بني اجملتمع واجلامعة لرعاية 
املوهوبني واس����������تقطاهبم للعمل باجلامعة والفجوة بينهما يف 

اتساع مستمر.
 )Horvathova, 2011( وتتفق النتيجة مع دراس����������ة
واليت أشارت نتائجها إىل أن أبرز معوقات انتشار وتطبيق 
إدارة املواهب ه����������و أن األغلبية املطلقة من املنظمات بأهنا 
ال تس����������تخدم إدارة املواهب ألهنا ليست على دراية بإدارة 
املواهب، إضافة إىل قص����������ور يف األوراق البحثية واملؤمترات 

والدراسات اليت تناولت املوضوع.
ملخص نتائج الدراسة

يتمثل واقع االستخدام المكثف لنماذج الكفايات 

الوظيفية من وجهة نظر اإلداري�������ات العامالت بجامعة 
الملك خالد في اآلتي:

املرتب����������ة األوىل: عب����������ارة نص����������ت على »تض����������ع اجلامعة   	
وصف وظيف����������ي واضح ومع����������روف للعامل����������ني يف كل 
مس����������توى تنظيمي »؛ حيث بلغت قيمة الوزن النسيب 

.)%58,2(
	  املرتبة الثانية: عبارة نصت على » تفوض إدارة اجلامعة 
الصالحيات للعاملني املوهوبني وحتدد مس����������ؤوليتهم«؛ 

حيث بلغت قيمة الوزن النسيب )%57,3(.
يتمثل ش�������مولية إدارة المواهب لجميع المستويات 
من وجهة نظ�������ر اإلداريات العام�������الت بجامعة الملك 

خالد في اآلتي:
املرتب����������ة األوىل: عبارة نصت على » تعمل اجلامعة على   	
جذب العمال املهرة والفن����������ني ذوي املواهب«؛ حيث 

بلغت قيمة الوزن النسيب )%55(.
	  املرتب����������ة الثانية: عب����������ارة نصت على » حت����������دد اجلامعة 
ذوي املواهب ليكون����������وا بدالء املناصب احلرجة فورا يف 
حال تركها للعمل«؛ حيث بلغت قيمة الوزن النس����������يب 

.)%54,4(
يتمث�������ل واقع وض�������ع الموهبة لمناس�������بة في المكان 
المناس�������ب من وجهة نظر اإلداريات العامالت بجامعة 

الملك خالد في اآلتي:
املرتب����������ة األوىل: عب����������ارة نصت على » جت����������ذب اجلامعة   	
املوهوب����������ني لوظائف تدعم موهبته����������م وحتافظ عليها«؛ 

حيث بلغت قيمة الوزن النسيب )%60,9(.
	  املرتبة الثانية: عبارة نصت على » توزع اجلامعة املهام 
على الوظائف بشكل يتناس����������ب مع املعطيات املتوفرة 

»؛ حيث بلغت قيمة الوزن النسيب )%56,1(.
يتمثل واق�������ع نظام إدارة المواه�������ب من وجهة نظر 

اإلداريات العامالت بجامعة الملك خالد في اآلتي:
املرتب����������ة األوىل: عبارة نصت عل����������ى » يزيد تطبيق نظام   	
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إدارة املواهب يف االستثمار يف مكامن املوهبة«؛ حيث 
بلغت قيمة الوزن النسيب )%54,8(.

	  املرتب����������ة الثانية: عبارة نصت عل����������ى » يعزز نظام إدارة 
املواه����������ب وضع املوهبة املناس����������بة يف املكان املناس����������ب 
باجلامعة«؛ حيث بلغت قيمة الوزن النسيب )%52,6(.

تمثل�������ت المعوقات التي تعيث تطبيق إدارة الموهبة 
واإلب�������داع بجامعة الملك خال�������د، وذلك من وجه نظر 

االداريات العامالت بالجامعة في اآلتي:
املرتب����������ة األوىل: قل����������ة توف����������ري اإلدارة لقن����������وات االتصال   	
اخلاصة بشكاوى ومش����������كالت املوهوبات واملبدعات 
من اإلداريات، حيث بلغت النسبة املئوية لذلك املعيق 

.)%89(
املرتب����������ة الثانية: األس����������اليب املس����������تخدمة يف تقومي أداء   	
العاملني والعامالت باجلامعة تقليدية والقرارات ال تبىن 
على نتائج التقومي، حيث بلغت النس����������بة املئوية لذلك 

املعيق )%84(.
توصيات الدراسة:

توصي الباحثة مبا يلي: 
ضرورة توفري اإلدارة لقنوات االتصال اخلاصة بشكاوى   .1

ومشكالت املوهوبات واملبدعات من اإلداريات.
ضرورة تق����������ومي أداء اإلداريات املوهوب����������ات واملبدعات   .2
باجلامعة عرب األس����������اليب املستخدمة املبنية على نتائج 

التقومي.
ضرورة العمل باالس����������رتاتيجية الوطنية لرعاية اإلداريات   .3

املوهوبات واملبدعات.
العم����������ل على حتقيق مب����������دأ العدال����������ة يف املكافآت بني   .4

املوظفات والعامالت يف اجلامعة.
إعداد برامج لتنمية االجتاهات اإلجيابية لدى اإلداريات   .5

املوهوبات واملبدعات حنو املؤسسة اجلامعية.
عقد دورات تدريبي����������ة اإلداريات املوهوبات واملبدعات   .6

اهل����������دف منها إكس����������اهبن املهارات ال����������يت متكنهن من 
التغلب على صعوبات العمل.

االهتمام بوضع اإلجراءات الكفيلة بإشراك اإلداريات   .7
املوهوب����������ات واملبدع����������ات يف اختاذ الق����������رارات واحلد من 
الرقابة املباشرة وتنمية الرقابة الذاتية وحتسني بيئة العمل 

الوظيفية بشكل أكثر فاعلية.
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جامعة المجمعة والتنمية المستدامة »الواقع والرؤية« دراسة تطبيقية على عينة من منسوبي الجامعة
د. صالح بن عبداهلل العقيل 

أستاذ علم اجتماع اجلرمية املشارك جبامعة اجملمعة

المستخلص:
 هدفت الدراسة إىل حتليل دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية املستدامة باجملتمع احمللي اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وخدمياً 
وعلمياً، وكذلك إبراز دور اجلامعة يف تنمية اجملتمع احمللي من خالل زيادة أعداد السكان واملشاريع التنموية ومسامهتها يف 
حل البطالة، باإلضافة إىل وضع تصور عملي لتطوير دورها يف التنمية املستدامة باجملتمعات احمللية اجملاورة هلا. وقد استخدم 
الباحث يف هذه الدراسة املنهج املسحي باستخدام االستبانة اليت مت تطبيقها على )83( من العاملني باجلامعة، وكذلك 
املنهج السبيب املقارن، واملنهج النوعي بأسلوب اجلماعات املركزة، حيث عقدت )5( لقاءات مع أعضاء اهليئة االكادميية 
واإلدارية وأصحاب اخلربات الرتبوية وممثلني عن القطاعات االقتصادية واخلدمية، واملسئولني بالدوائر واملؤسسات احلكومية 

واخلاصة. وكانت أبرز نتائجها:
عملت اجلامعة على زيادة السكان مبحافظة اجملمعة -باعتبارها اجملتمع احمللي للجامعة -بشكل أسهم يف زيادة القطاعات   	
اجملاورة  باجملتمعات  البطالة  من  والتقليل  خاص،  بشكل  واخلدمي  التجاري  بالقطاع  العاملة  واملؤسسات  االقتصادية 

للجامعة.
املستدامة  الثقافية  التنمية  بتحقيق  دورها  مرتفع، وجاء  املستدامة  احمللية  التنمية  اجلامعة يف حتقيق  لدور  العام  املستوى   	
للسكان يف اجملتمعات احمللية اجملاورة للجامعة بالرتتيب األول، يليها االجتماعية، مث اخلدمية، مث السياحية، مث االقتصادية، 

وأخرياً الصناعية.
أبرز الرؤى العملية متثلت بضرورة الرتكيز على التنوع يف التخصصات العلمية واإلنسانية اليت تدرسها اجلامعة مبا يتناسب   	
مع حاجة السوق احمللي، وعلى تقييم كفاءة أعضاء هيئة التدريس باجلامعة على أساس نشاطاهتم وأعماهلم يف خدمة 

اجملتمع احمللي، وكفاءهتم بالتدريس والبحث العلمي.
الكلمات المفتاحية: جامعة اجملمعة، التنمية، التنمية املستدامة.

الكلمات المفتاحية: معوقات، احملتوي املعريف الرقمي، الطالبات ذوات اإلعاقة السمعية.



96

جملة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )5(، ص ص 95-132 سبتمرب 2020 / حمرم 1442هـ

Majmaah University and The Sustainable Development
“Reality and Vision”

An Applied study on a sample of the university’s affiliation

Dr. Saleh bin Abdullah Al-Aqeel
Associate Professor of Sociology of Crime

Majmaah University

The aim of this study was to analyze the role of the university in the sustainable 
development of the local community in the social, economic, cultural, services 
and scientific development; and to highlight its role through increasing popula-
tion and developing projects and solving unemployment, along with sustaining 
the development of neighbouring communities. A questionnaire has been applied 
on (83) university workers following the comparative causal approach, the quali-
tative approach of concentrated groups that have been done by conducting (5) 
meetings with faculty, administrative, educational members and experts and rep-
resentatives of the economic and service sectors. Findings:

• The university worked on increasing inhabitants in a way to increase working 
in the commercial sector and services particularly and reducing unemployment in 
the societies around the university.

• The overall level in local development is high, cultural development role 
came first; followed by the following development aspects: social, services, tour-
ism, economical then finally industrial development.

• The need to focus on diversity in the scientific and humanitarian disciplines 
according to the need of the local market and focus on evaluating the efficiency 
of faculty members based on contribution to the local community and their effi-
ciency in teaching and scientific research.

Keywords: Majmaah University, Development, Sustainable Development.
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 د. صاحل بن عبداهلل العقيل: جامعة اجملمعة والتنمية املستدامة »الواقع والرؤية« دراسة تطبيقية على عينة من منسويب اجلامعة

مقدمة:
حيظى التعليم اجلامعي يف اآلونة األخرية على مس����������توى 
كافة اجملتمعات اإلنس����������انية باالهتمام الكبري بوصفه أحد 
الدعائم األساسية للتنمية املستدامة والتقدم والرقي وحتقيق 
التقدم االجتماعي واالقتصادي والرفاهية للس����������كان. وتعد 
التنمي����������ة املس����������تدامة يف اجملتمع����������ات احلديثة أداة أساس����������ية 
إلحداث التغريات االجتماعية والثقافية واالقتصادية، ولقد 
برز مفهوم التنمية يف علم االقتصاد حيث استخدم للداللة 
على عملية إحداث جمموعة من التغريات اجلذرية يف جمتمع 
معني، هبدف إكس����������اب ذلك اجملتم����������ع القدرة على التطور 
����������ن املتزايد يف نوعية  الذايت املس����������تمر مبعدل يضمن التحسُّ
احلياة لكل أفراده، مبعىن زيادة قدرة اجملتمع على االستجابة 
للحاجات األساسية واحلاجات املتزايدة ألعضائه بالصورة 
اليت تكفل زيادة درجات إش����������باع تلك احلاجات عن طريق 
الرتش����������يد املس����������تمر الس����������تغالل املوارد االقتصادية املتاحة، 
وحتسني توزيع عائد ذلك االستغالل )حممود، 2009م(.

وقد تط����������ور مفهوم التنمية ليتج����������اوز املفاهيم الكمية، 
ولريتبط بالعديد من احلقول املعرفية واالجتماعية واشتماهلا 
على خمتل����������ف قطاعات اجملتمع، هب����������دف إحداث التكافؤ 
االجتماعي والتوزيع الع����������ادل للثروة داخل الدولة، وكذلك 
إعطاء أولوي����������ة متقدمة لتنمية القدرات البش����������رية، فأصبح 
هناك التنمية الثقافية اليت تس����������عى لرفع مس����������توى الثقافة يف 
اجملتمع، وكذل����������ك التنمية االجتماعية اليت هتدف إىل إجياد 
حلول للمش����������كالت االجتماعية كالفقر والبطالة، وتطوير 
التفاع����������الت اجملتمعية بني أطراف اجملتمع: الفرد، اجلماعة، 
املؤسس����������ات االجتماعية املختلفة، واملنظم����������ات األهلية، 
باإلضافة لذلك اس����������تحدث مفهوم التنمية البش����������رية الذي 
يهتم بدعم قدرات الفرد وقياس مس����������توى معيشته وحتسني 

أوضاعه يف جمتمعه )املختار، 2012م(.
ويعد التعليم اجلامعي بش����������كل خاص من أكثر العوامل 
اليت تسهم يف تنمية اجملتمع وتطوره، بل يشكل مكون رئيس 
من مؤشرات دليل التنمية البشرية، ألنه تقع على اجلامعات 

مهمة إعداد األجيال وتأهيلهم ليكونوا يف املس����������تقبل قادة 
اجملتم����������ع، ومفكريه، وعلماءه الذين س����������يقودون دفة التغيري 
واإلمس����������اك بناصية اجملتم����������ع حنو التق����������دم والرقي. وتؤدي 
اجلامع����������ات دوراً بارزاً يف التنمية كوهن����������ا تزخر بالعديد من 
املفكرين والباحثني والكفاءات والكوادر البشرية املتعلمة، 
ومن منطلق رؤية التحول الوطين للمملك�ة العربية السعودية 
2030م، وال����������يت رمست الرؤي���ة والتوجهات والسياس����������ات 
العامة للمملكة واأله����������داف وااللتزامات اخلاصة هبا، فقد 
اختذت اململكة العربية الس����������عودية خطوات فعالة يف تنفيذ 
خطة أهداف التنمية املس����������تدامة جبميع اجملاالت، راغبًة يف 
أن تك��ون اجلامعات هبا منوذجاً رائداً على كافة املس���تويات. 
إذ أولت احلكومة الرعاية للجامعات ممثلة يف وزارة التعليم، 
هب����������دف رفع مس����������توى خمرج����������ات التعليم مبا يت����������الءم مع 
متطلبات التنمية واحتياجات اجملتمع، من خالل االهتمام 
باإلمكاني����������ات البش����������رية واملادية اليت تتمت����������ع هبا اجلامعات 
الس����������عودية، بأمل حتقيق التنمية املس����������تدامة على الصعيد 
االجتماعي واالقتصادي والثقايف باجملتمع السعودي، بداًل 
م����������ن قصر الدور على اجلانب األكادمي����������ي والبحثي فقط، 
دون االهتم����������ام مبا حيقق املواءمة مع متطلبات واحتياجات 

اجملتمع التنموية. 
وباالعتماد على ما س����������بق، قد جاءت هذه الدراس����������ة 
كمحاولة للكش����������ف عن الدور التنم����������وي جلامعة اجملمعة 
يف اململك����������ة العربية الس����������عودية يف اجمل����������االت االقتصادية، 
والثقافية، واالجتماعية، واخلدمية، والسياحية، والصناعية. 
والتعرف على الرؤيا املس����������تقبلية لتطوي����������ر دورها يف التنمية 
املس����������تدامة باجملتمع احمللي على املدى القريب والبعيد، يف 
ظل األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية الس����������ائدة 

باجملتمع السعودي.
مشكلة الدراسة: 

باإلشارة إىل ما مت ذكره، فإن مشكلة البحث تتمثل يف 
قياس دور جامعة اجملمعة باململكة العربية السعودية كإحدى 
اجلامعات الناشئة يف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمعات 
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احمللي����������ة ال����������يت ختدمها تعليمي����������اً، يف ض����������وء التحديات اليت 
تواجه س����������كان تلك اجملتمعات على املستوى االقتصادي 
واالجتماعي والثقايف ...اخل، كما تربز مش����������كلة الدراس����������ة 
يف بناء تصور علمي لتطوير دور جامعة اجملمعة املستقبلي 
يف التنمي����������ة املس����������تدامة باجملتمع احمللي يف ض����������وء متطلبات 
العصر وما يشهده اجملتمع السعودي من تغري وانفتاح ثقايف 
ومعريف، وحتاول الدراس����������ة اإلجابة عن التساؤل الرئيس: ما 
دور جامع����������ة اجملمعة يف حتقيق التنمية املس����������تدامة باجملتمع 
احمللي على مس����������توى النطاق اجلغرايف الذي تغطيه اجلامعة 
م����������ن خالل أبع����������اد التنمية املس����������تدامة؟  وذلك من خالل 

اإلجابة عن التساؤالت الفرعية اآلتية:
1. ما دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية املستدامة من 
حيث زيادة أعداد السكان باجملتمع احمللي للجامعة؟

2. ما دور اجلامعة يف حتقيق التنمية املس����������تدامة من حيث 
زيادة أعداد القطاعات االقتصادية السائدة يف حمافظة 

اجملمعة؟
3. ما دور اجلامعة يف حتقيق التنمية املس����������تدامة من حيث 

توافر فرص العمل للسكان يف حمافظة اجملمعة؟
4. م����������ا دور جامع����������ة اجملمعة يف حتقيق التنمية املس����������تدامة 
)االقتصادي����������ة، والثقافي����������ة، واالجتماعي����������ة، واخلدمية، 
والسياحية، والصناعية( باجملتمع احمللي احمليط باجلامعة؟

5. م����������ا دور جامع����������ة اجملمعة يف حتقيق التنمية املس����������تدامة 
من حيث توافر برام����������ج )التدريب واالبتعاث، البحث 

العلمي، الدراسات العليا( للسكان باجملتمع احمللي؟
6. م����������ا الرؤية العملية لتطوير دور جامعة اجملمعة يف حتقيق 
التنمية املستدامة باجملتمعات احمللية اليت ختدمها اجلامعة؟ 

أهداف الدراسة:
تسعى الدراس����������ة إىل حتقيق اهلدف الرئيس )معرفة دور 
جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية املس����������تدامة باجملتمع احمللي 
على مس����������توى النطاق اجلغرايف ال����������ذي تغطيه اجلامعة من 
خ����������الل أبعاد التنمية املس����������تدامة(، ويتف����������رع منه األهداف 

الفرعية اآلتية:
معرفة دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية املستدامة من   .1

حيث زيادة أعداد السكان باجملتمع احمللي للجامعة.
معرف����������ة اجلامعة يف حتقيق التنمية املس����������تدامة من حيث   .2
زيادة أعداد القطاعات االقتصادية السائدة يف حمافظة 

اجملمعة.
معرف����������ة دور اجلامع����������ة يف حتقيق التنمية املس����������تدامة من   .3

حيث توافر فرص العمل للسكان يف حمافظة اجملمعة.
معرفة دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية املس����������تدامة   .4
)االقتصادي����������ة، والثقافي����������ة، واالجتماعي����������ة، واخلدمية، 
والسياحية، والصناعية( باجملتمع احمللي احمليط باجلامعة.

معرفة دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية املس����������تدامة   .5
من حيث توافر برام����������ج )التدريب واالبتعاث، البحث 

العلمي، الدراسات العليا( للسكان باجملتمع احمللي.
معرفة الرؤي����������ة العملية لتطوي����������ر دور جامعة اجملمعة يف   .6
حتقيق التنمية املستدامة باجملتمعات احمللية اليت ختدمها 

اجلامعة. 
مصطلحات الدراسة:
التنمية المستدامة: 

 Development :أواًل: التنمية
يف االصط����������الح: يعرفه����������ا )املخت����������ار، 2012م( بأهنا 
العملي����������ات واجلهود اليت تق����������دم بقصد التطوي����������ر والتنظيم 
االجتماع����������ي واالقتصادي للناس وبيئاهتم وفق سياس����������ات 

عامة، باالعتماد على اجلهود احلكومية واخلاصة.
Sustainable De- ثانياً: التنمية المستدامة:

velopment
اس����������تحوذ مفهوم التنمية املستدامة على اهتمام الكثري 
م����������ن الباحثني، لدرجة أهنا أصبحت مدرس����������ة فكرية عاملية 
االنتش����������ار يف معظم دول العامل املتق����������دم والنامي على حد 
س����������واء، رغم االنتشار السريع ملفهوم التنمية املستدامة، إال 
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أن مفهومها مازال غامضا نوعا ما، بوصفه مفهوًما وفلسفة 
علمية، ومازال املفهوم يعرف ويفسر بطرق خمتلفة، ولذلك 
فقد مت التطرق إىل تعريف التنمية املستدامة الذي مت اعتماده 
بادئ ذي بدء من قبل تقرير جلنة )بورتالند( عام 1987م 
واليت عرفت س����������ابقا باللجنة العاملية للبيئة والتنمية،  والذي 
صاغ أول تعريف للتنمية املستدامة، على أهنا “التنمية اليت 
تليب االحتياجات الراهنة دون املساومة على قدرة األجيال 
القادم����������ة يف تلبية حاجياهتم” )غنيم و ماجدة، 2009م( 
ومت تعريف التنمية املس����������تدامة من قبل مؤمتر األرض الذي 
أقره مؤمتر البيئة والتنمية الذي عقد يف الربازيل يف مدينة ريو 
دي جانريو عام 1992 بأهنا “ضرورة إجناز احلق يف التنمية 
حبيث تتحقق على حنو متس����������او احلاجات التنموية والبيئية 
ألجيال احلاضر واملس����������تقبل” ومت تعريف التنمية املستدامة 
بش����������كل شامل بأهنا “عملية جمتمعية واعية ودائمة موجهة 
وفق إرادة وطنية مس����������تقلة من أجل إجياد حتوالت هيكلية 
وإحداث تغريات سياس����������ية واجتماعية واقتصادية تس����������مح 
بتحقيق منو مطرد لقدرات اجملتمع املعين وحتس����������ني مستمر 
لنوعية احلياة فيه” )القدوري، 2006م( ويف اجململ يتضح 
أن مفهوم التنمية الش����������املة يشري إىل أهنا اسرتاتيجية تنموية 
ش����������املة تسعى إىل توفري احلاجات األساسية لإلنسان، مع 
احلفاظ على البيئة وإجياد حلول للقضاء على املش����������كالت 
االجتماعي����������ة واالقتصادية للمجتم����������ع، وذلك من خالل 
حتقيق موازنة بني األنظمة البيئية واالقتصادية واالجتماعية، 
وتوسيع الفرص أمام أفراد اجملتمع لتحقيق أهدافهم، والعمل 
بشفافية تضمن حاجات اجليل احلايل واألجيال املستقبلية 

)التميمي، 2008م(
التعريف اإلجرائي: تعرف التنمية املس����������تدامة إجرائيا 
يف هذه الدراس����������ة كمفه����������وم حديث باهنا مس����������توى التزام 
جامعة اجملمعة يف اململكة العربية السعودية للعمل مع أفراد 
ومؤسس����������ات اجملتمع احمللي لتحسني مستوى قدرات أفراده 
بش����������كل مستمر، وبأس����������لوب خيدم مصاحلهم االجتماعية 
واالقتصادي����������ة والثقافي����������ة واخلدمية والس����������ياحية والصناعية 

ولألجي����������ال القادمة يف إطار احلفاظ عل����������ى البيئة احمللية يف 
آن واحد، ويتم قياس����������ها كمًيا من خالل املتوسط احلسايب 
إلجابات عينة الدراس����������ة على ستة أبعاد متفاعلة ومتكاملة 

تضمنتها أداة الدراسة اليت مت إعدادها هلذا الغرض.
ثالثاً: خدمة المجتم�������ع المحلي: وهي أحد األدوار 
الرئيس����������ة اليت تقوم هب����������ا اجلامعات املعاصرة واليت تش����������مل 
عملي����������ات التدري����������س والبح����������ث العلمي، واحلف����������اظ على 
ال����������رتاث احمللي والوطين عرب األجيال، وخدمة اجملتمع احمللي 
كنس����������ق فرعي من اجملتمع الوطين، كي تضطلع اجلامعات 
يف جمتمعاهتا احمللية بدورها كمراكز إش����������عاع حضاري وقوة 

راشدة دافعة حنو التقدم واالزدهار.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

جامعة المجمعة:
تأسس����������ت جامعة اجملمعة عام 2009م بناء على قرار 
امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس جملس الوزراء، 
ورئيس جملس التعليم العايل يف اململكة العربية الس����������عودية، 
وكان����������ت الغاية من تأسيس����������ها هو إجياد مؤسس����������ة للتعليم 
العايل تسعى إىل اإلسهام يف التنمية احمللية للمناطق احمليطة 
باجلامعة جبوانبها العلمي����������ة واالجتماعية واالقتصادية، عن 
طري����������ق رفد خمتلف القطاع����������ات التنموية يف خمتلف املناطق 
بالكوادر الوطنية املؤهلة. وتقدم اجلامعة خدمتها التعليمية 
والبحثي����������ة ملنطق����������ة جغرافية كبرية تش����������مل ع����������دة جتمعات 
سكانية لتكمل منظومة التعليم فيها وحتقق هدف التوسع 
يف التعلي����������م اجلامعي ليش����������مل كل أرجاء اململك����������ة العربية 
الس����������عودية، حيث تعمل على استيعاب الطلبة من خرجيي 
الثانوية العامة من س����������كان املناط����������ق اجملاورة هلا، مع العمل 
على خدمة اجملتمع هبذه املناطق يف عدة جماالت اجتماعية 
وتوعوي����������ة وتثقيفي����������ة وتدريبة واليت متكنهم من االس����������تقرار 
االجتماعي، باإلضافة إىل دورها يف التخفيف من الضغط 
عل����������ى اجلامعات يف املدن الكب����������رية باململكة. وقد عملت 
اجلامعة منذ تأسيس����������ها على تنمي����������ة املناطق اجملاورة هلا من 
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حيث زيادة أعداد الس����������كان واملش����������اريع التجارية واخلدمية 
ومعدالت النمو العمراين يف املنطقة، حيث أس����������همت يف 
منو حمافظ����������ة اجملمعة األقرب مكاناً هلا وتوس����������عها يف مجيع 
اجلهات، وعملت على تنشيط احلركة التجارية يف احملافظة 
من خالل الشراء املباشر جلزء كبري من احتياجاهتا املختلفة 
من أس����������واق حمافظة اجملمعة، كذلك واكب إنش����������ائها زيادة 
احلركة والنش����������اط يف قطاع التعمري واإلنش����������اءات من أجل 
توفري أماكن للس����������كن للطلبة وألعضاء اهليئتني التدريسية 
واإلدارية، وكذلك احلال بالنسبة لقطاع النقل واملواصالت 
حيث ح����������دث تطور ملح����������وظ يف هذا القط����������اع. وتعمل 
اجلامع����������ة على ختريج جمموعة من الطلبة املؤهلني علمياً من 
خمتل����������ف التخصصات من أبناء الوطن س����������نوياً، حيث بلغ 
عدد الطلب����������ة اخلرجيني للعام اجلامع����������ي 1435/1434ه� 
حن����������و 4239 طال����������ب وطالبة، منه����������م 2072 طالب من 
مرحل����������ة البكالوريوس و2167 طال����������ب وطالبة من مرحلة 
الدبلوم، بينم����������ا بلغ عدد الطلبة اخلرجي����������ني للعام اجلامعي 
1439/1438ه����������� حنو  3195 من مرحلة البكالوريوس، 
و 380 ملرحلة الدبلوم، وتقوم اجلامعة بتوظيف عدد كبري 
من الس����������كان احملليني من املناطق اجملاورة من العاطلني عن 
العمل من خمتلف امله����������ن والتخصصات، حيث يبلغ عدد 
العاملني املصنفني يف اجلامعة حنو 2000 موظف وموظفة، 
كما قام����������ت بتنفيذ برامج للتدري����������ب والتأهيل من خالل 
عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف اجلامعة، استفاد 
منها ما يزيد عن 500 متدرب من املوظفني والباحثني عن 

عمل يف املناطق اجملاورة للجامعة )اجملمعة، 2017م( .
كل ذلك يش����������ري إىل أن جامعة اجملمعة أصبحت تقوم 
بدور حيوي يف التنمية احمللية، ويف النمو السكاين والتوسع 
العمراين يف املناطق اجملاورة هلا وبشكل خاص حمافظة اجملمعة 

األقرب جغرافياً هلا، وتتمتع اجلامعة مبوقعها العقدي.
مفهوم التنمية المحلية:

تع����������د التنمية احمللي����������ة يف اجملتمعات النامي����������ة أداة هامة 
إلح����������داث التغيريات االجتماعية والثقافية واالقتصادية، أو 

ما يس����������مى »عملية التحديث اجملتمع����������ي«. وتكون عملية 
التنمية بالضرورة ذات طابع مكاين، أي حتدث ضمن إطار 
م����������كاين حمدد قد يكون وطن����������اً أو إقليماً أو ما دون ذلك. 
وحُت����������دث التنمية عادة يف كافة اجملتمعات حتوالت واس����������عة 
تشمل توزيع السكان يف اإلقليم، وتغيري ألمناط االستيطان 
العمراين وأش����������كاله، وتطور يف األنشطة االقتصادية وتعدد 

جماالهتا )عبدالفتاح، 2006م(. 
أهداف تنمية المجتمع المحلي:

تتح����������دد أهداف تنمية اجملتمع احملل����������ي فيما يلي )عبد 
احلي، 2006م(:

تطوير وحتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي والثقايف   .1
للسكان، مع املس����������امهة الفعلية للمجتمعات احمللية يف 

ذلك.
توفري اخلدمات ومشاريع البنية التحتية للسكان، ويعد   .2

هذا اهلدف الدافع الرئيس للتنمية.
زيادة قدرات األفراد يف اجملتمع احمللي عن طريق التعليم   .3

والتدريب.
حتقيق مستويات مرتفعة من الضبط االجتماعي بإجياد   .4
مناخ مناس����������ب لعملية التنمية، مثل معرفة الفرد حبقوقه 
وواجباته وشعوره بأن سلوكه سوف يؤثر ويتأثر مبا يتم 

يف اجملتمع من تنمية.
  دور الجامعة في التنمية المستدامة:

ي����������ؤدي التعلي����������م دوراً هاماً يف تطوير اجملتم����������ع وتنميته 
وذلك من خالل إس����������هام مؤسس����������اته يف ختري����������ج الكوادر 
البشرية املدربة على العمل يف كافة اجملاالت والتخصصات 
املختلف����������ة، وتعد اجلامعة من أهم هذه املؤسس����������ات حيث 
يناط هبا جمموعة من األهداف تندرج حتت وظائف رئيسية 
ثالثة ه����������ي )التعليم، وإع����������داد القوي البش����������رية، والبحث 
العلمي، وخدمة اجملتمع( )السمادوين و أمحد، 2005م(. 
كما تعترب اجلامعات رأس اهلرم يف النظام التعليمي مبختلف 
أحناء العامل، وهي الدعامة والركيزة االساسية للتنمية البشرية 
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املس����������تدامة، خصوصاً يف العص����������ر احلاضر، حيث تعد أحد 
أهم املؤسس����������ات االجتماعية التعليمية اليت أصبحت مركز 
اهتم����������ام العديد من العلماء واملتخصصني يف جماالت خمتلفة 
وذل����������ك نظراً ملا تؤديه من مهام متعددة يف اجملتمع، واجلامعة 
كانت وما ت����������زال حتتل داخل أي نظام تعليمي أمهية كبرية، 
وخباصة فيما يتصل بتكوين رأس املال البشري الذي يتمتع 
بامله����������ارات العلمي����������ة العليا واملؤهلة لتوظي����������ف املعرفة خلدمة 
االحتياجات االجتماعية الضرورية إلحداث التقدم العلمي 
واالقتصادي واالجتماعي، وكذا بوصفها أداة أساس����������ية يف 
تشكيل خطط التنمية املستدامة واليت ميكن للجامعة حتقيقها 
من خالل القيام بوظائف رئيس����������ية ثالثة اتفق خرباء التعليم 
العايل على إس����������نادها للجامعات احلديث����������ة، وهي: التكوين 
اجلامعي ومنح الشهادات العلمية لألفراد يف اجملتمع والبحث 
العلمي وخدمة اجملتمع احمللي وتنميته. هذه الوظائف الثالث 
مرتابطة ومتش����������ابكة، ويصعب فصل أحدها عن اآلخر، وال 
يقتص�ر دور اجلامع�ة عل�ى تك�وين رأس امل�ال البش�����������ري فقط، 
ب�ل يتع�دى ذل�ك ليس�����������هم بص�ورة م�ؤثرة ف�ي مس�����������رية التنمي�ة 
املس�تدامة، ونش�ر املعرف�ة والقيام بالبحوث العلمية اليت حتق�ق 
التق�دم وتتحم�ل مس�����������ؤولية اجتماعي�ة جت�����������اه اجملتم�ع ال�ذي 

أنش�ئت في�ه لتلبي�ة احتياجاته وتطلعاته.
أس����������باب االهتمام بالوظيفة الثالثة للجامعة يف العصر 

احلايل: 
يرى )بدران و الدهشان، 2001م( بأن العامل مير اليوم 
مبجموعة من املتغريات العاملية يف النواحي العلمية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والبيئية، واليت تتميز بسرعة التغري مع 

مشوليته وعامليته وتعدد أبعاده، وأهم هذه التغيريات:
النمو الس����������ريع يف املعرفة حي����������ث بلغت معدالت تزايد   	
املع����������ارف والعلوم حداً ال س����������ابق له، وهذا التزايد بات 
من الضخام����������ة إىل احلد الذي يصع����������ب على أي فرد 
متخص����������ص أن يلم بكل املع����������ارف يف جمال ختصصه، 
وق����������د أدى هذا النم����������و املعريف إىل ظه����������ور العديد من 
االكتشافات واالخرتاعات واليت أحدثت بدورها تغرياً 

واضحاً يف طرق املعرفة بل ويف احلياة اإلنسانية كلها.
الث����������ورة العلمي����������ة والتكنولوجي����������ة واالجت����������اه املتزايد حنو   	
اس����������تخدام اآللة يف جم����������االت احلي����������اة املختلفة وتطور 
تكنولوجي����������ا اآلالت املتناهي����������ة يف الصغ����������ر واألدوات 
املعقدة، واألجهزة عالي����������ة الطاقة، واليت من املتوقع أن 
تقلب النظام االقتصادي رأساً على عقب وأن حتدث 

تغريات جوهرية يف البيئة الطبيعية واالجتماعية.  
التطور اهلائل يف نظم ووس����������ائل االتصال وهو ما جعل   	
األخب����������ار واألفكار واملعلوم����������ات يف أي مكان مبتناول 
األف����������راد، حبيث يس����������تطيعون اإلملام مب����������ا جيري حوهلم، 
وأصبح العامل اليوم قرية صغرية بفضل التقدم اهلائل يف 

وسائل اإلعالم واألقمار الصناعية.
التغريات الس����������ريعة بطبيعة املهن يف سوق العمل نتيجة   	
االعتماد عل����������ى التكنولوجيا احلديث����������ة، حيث اختفت 
مهن وحرف وأخرى يف طريق االختفاء، وظهرت مهن 

وحرف جديدة اقتضتها ظهور املخرتعات احلديثة. 
احلرية االقتصادية والتجارية وانتشار مفاهيم اخلصخصة   	
وظهور منط جديد يف تقدمي اخلدمة التعليمية من خالل 
مؤسس����������ات التعليم العايل اخلاصة، والنظر إىل التعليم 
العايل كس����������لعة ميك����������ن أن تقدم م����������ن ضمن اخلدمات 

األخرى اليت تباع لألفراد.
االجتاهات احلديث����������ة لدور اجلامع����������ة يف خدمة اجملتمع 

احمللي:
تعد خدمة اجلامع����������ة للمجتمع الرتمجة الفعلية لوظائفها 
من أجل تكيف األفراد مع املتغريات السريعة يف حميط العلم 
والتكنولوجيا، وأيضا مع احلاجات الثقافية املتزايدة اليت متت 
نتيجة اتس����������اع وقت الفراغ والتسهيالت اليت قدمتها وسائل 
االتصال احلديث����������ة، وقد خطت بعض الدول خطوات كبرية 
جلعل اجلامعة يف خدمة اجملتمع احمللي، ففي مجهورية الصني 
الشعبية قامت كليات الرتبية بالتعاون مع دوائر الرتبية احمللية 
بتقدمي حماضرات ألولياء األمور امللحقني مبدارس اآلباء عن 
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كيفية احلفاظ عل����������ى الصحة العامة، وع����������ن اجلينات وعن 
األخالق وعلم نفس الطفل )اخلليج، 1989م(. وىف اليابان 
تقدم الكليات املتوس����������طة »Colleges Junior” البالغة 
حوايل 500 كلية برامج تس����������تغرق عامني يف ميادين تتصل 
بتنمي����������ة اجملتمع والعمل على خدمت����������ه، وهذه الربامج تتمثل 
يف تعليم األفراد حفظ الطع����������ام، والرتبية يف رياض األطفال 
والتصوير )بو ش����������امب، 1985م(كما قامت جامعة والية 
ميتشجان«University State Michigan”  بتقدمي 
خدماهتا للمجتمع وخاصة يف اجملال الزراعي ألهنا تس����������مى 
كليات من����������ح األراضي، وبدأت بتقدمي مقررات خاصة يف 
الزراعة حىت تأس����������س احتاد اخلدم����������ات املمتدة يف الواليات 
املتح����������دة األمريكية، كما تقوم اجلامعات الروس����������ية بتقدمي 
خدماهتا للمجتمع اخلارجي واعتبارها عماًل تطوعياً )عامر، 
2007م( ويشري )حبيب، 2007م( بأن التعليم اجلامعي 
أصبح يسهم بدور هام يف تطوير اجملتمعات احمللية، حيث 
أصبح����������ت اجلامع����������ات حتتل مكانة كبرية بني املؤسس����������ات 
اجملتمعية، باعتبارها متثل املصدر الرئيس����������ي للمعرفة واإلدارة 
القوية لتغيري اجملتمعات، وميكن تلخيص األدوار الرئيس����������ية 
 ،Anninos( للجامعات يف اجملتمعات املتقدمة، فيما يلي
2007م(: نقل املعارف والعلوم املختلفة من خالل عملية 
التعليم، تطوير املعرفة والعلوم اإلنسانية والطبيعية من خالل 

البحث العلمي، املشاركة يف التنمية وتطوير اجملتمع.
التعليم من أجل التنمية المستدامة:

إن التعلي����������م من أجل التنمية املس����������تدامة يعط�ي وجه�ة 
جدي�دة، فه�و ي�روج لتعل�يم جي�د النوعية يستوعب اجلميع، 
كما أنه يس����������تند إىل القيم واملبادئ واملمارسات الضرورية 
ملواجه����������ة التحديات احلالي����������ة واملقبلة بص����������ورة فعال�ة، كما 
أن التعل�ي����������م م�ن أجلها يس�����������اعد اجملتمع�ات عل�ى التص�دي 
للعدي�د من املش�����������كالت مث�ل: قض�ايا امل�اء والطاق�ة، تغي�ر 
املن�اخ، التخفي�ف م�ن آث�����������ار الك�وارث وأخطاره�ا، وض�ياع 
التن�وع البيول�وج����������ي، وأزم�ات الغ�����������ذاء، واملخاطر الصحية 
واهلشاش�ة االجتماعي�ة وانع�دام األم�ن، وه�و أساسي لتنمية 

فك����������ر اقتصادي جديد، كما أنه يس����������هم عن طريق مقاربة 
منهجية وبنيوي�ة ف�ي خل�ق جمتمع�ات س�وية.

وقد ح����������ددت وظائف اجلامع����������ات باململك����������ة العربية 
السعودية فيما يلي: 

1. التعلي����������م اجلامع����������ي: هبدف صقل ق����������درات الطالب، 
وتزويده����������م باملع����������ارف والعل����������وم األساس����������ية يف جمال 

ختصصاهتم، وإعدادهم للعمل.
2. البحث العلمي: حيث تويل اجلامعات السعودية عناية 
خاصة بالبحث العلمي، ألنه الس����������بيل لرفع املس����������توى 
العلمي للمجتمع����������ات وتطويرها، وقد زادت معدالت 
اإلنفاق على البحث العلمي باململكة يف جمال التطوير 
واإلب����������داع من 0,4% يف عام 2010م إىل حنو %3,4 
يف ع����������ام 2016م، وهي تتص����������در بذلك معظم الدول 
العربية، حيث تبوأت موقع����������اً متقدماً يف تقرير التعاون 
البحثي ب����������ني اجلامعات والصناعة وذلك حبصوهلا على 
مرتبة متقدمة، حي����������ث حصلت على الرتتيب 33 من 
بني 139 دولة مشاركة، ومن جانب آخر فقد حققت 
اململكة حنو45% من براءات االخرتاع املس����������جلة عاملياً 
يف الدول العربي����������ة )وزارة التعليم الع����������ايل، 2014م(. 
اخلدم����������ة العام����������ة: وذلك من خالل املس����������امهة يف حل 

مشكالت اجملتمع من خالل البحث العلمي.
الدراسات السابقة:

استعراض الدراسات السابقة:  .1
أواًل: الدراسات العربية: 

أج����������رى )احل����������ريب، 2016م( دراس����������ة بعن����������وان »دور   	
اجلامعات يف دعم التنمية باململكة العربية الس����������عودية: 
معوقات وأس����������اليب تطويره  - دراسة ميدانية يف مدينة 
الرياض-«. وهدفت هذه الدارس����������ة بشكل رئيس إىل 
التعرف عل����������ى الدور املفرتض أن تضطلع به اجلامعات 
الس����������عودية يف التنمية احمللية، يف ضوء األدوار الرئيس����������ة 
للجامع����������ات وهي: التدريس، وخدم����������ة اجملتمع احمللي، 
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والبحث العلمي. كما هدف����������ت اىل التعرف على أهم 
املعوق����������ات ال����������يت حتد من ق����������درة اجلامعات الس����������عودية 
على القيام بدوره����������ا التنموي يف خدمة اجملتمع احمللي، 
اعتمدت الدراسة على منهج الوصفي التحليلي بشقه 
املسحي، واستخدام االستبانة جلمع البيانات من عينة 
الدراسة اليت تكونت من )55( عضو هيئة تدريس  من 
العاملني يف قسم أصول الرتبية من جامعة اإلمام حممد 
بن س����������عود اإلس����������المية وجامعة امللك سعود، أظهرت 
تائج هذه الدراس����������ة أن من أه����������م األدوار التنموية اليت 
ميكن أن تقوم هبا اجلامعات لتحقيق التنمية املس����������تدامة 
يتمث����������ل يف قيامها بإع����������ادة صياغة أه����������داف املقررات 
الدراسية مبا يتوافق مع االحتياجات التنموية املتجددة 
وحاجة السوق احمللي للوظائف يف اململكة، وأن تعمل 
على تقدمي ال����������دورات التدريبية اليت تس����������هم يف تطوير 
املهارات العلمي����������ة والعملية   للطلبة والعاملني، وبينت 
الدراسة أن من أهم املعوقات اليت تواجه اجلامعات يف 
دعم التنمية باململك����������ة تتمثل يف تركيز اجلامعات على 
اجلانب النظري يف تدريس املقررات الدراس����������ية، وعدم 
تواف����������ق املخرجات التعليمي����������ة للجامعات مع متطلبات 

السوق احمللي للوظائف. 
كما أجرى )الدوسري، 2017م( دراسة بعنوان "دور   	
عمادات خدمة اجملتمع والتعليم املس����������تمر باجلامعات 
السعودية يف حتقيق متطلبات التنمية املستدامة – تصور 
مقرتح-«، ومتثل اهلدف الرئيس من هذه الدراس����������ة يف 
اس����������تعراض واقع الربامج اليت تعتمدها عمادات شؤون 
الطلبة والتعليم املستمر  يف اجلامعات السعودية لتحقيق  
التنمية الش����������املة يف اجملتمع احمللي، وكذلك الكش����������ف 
عن أهم املعوقات اليت تواجه اجلامعات لتحقيق ذلك، 
اعتمدت الدراس����������ة عل����������ى املنهج الوصفي املس����������حي، 
وتكونت عينة الدراسة من )243( عضو هيئة تدريس 
م����������ن اجلامعات الس����������عودية، اعتمدت الدراس����������ة جلمع 
البيانات على أس����������لوب املقابلة واس����������تخدام االستبانة، 

بينت نتائج الدراسة أن مستوى دور  عمادات خدمة 
اجملتمع والتعليم املستمر باجلامعات السعودية يف حتقيق 
متطلب����������ات التنمية املس����������تدامة جاء بدرجة متوس����������طة، 
وبينت الدراس����������ة أن من ابرز املعوق����������ات تتمثل يف قلة 
املخصصات املالي����������ة، والروتني يف اإلجراءات اإلدارية، 

وعدم اعتماد برامج التدريب يف وزارة التنمية.
	  دراس����������ة )املرش����������د، 2017م( بعنوان »دور اجلامعات 
الناش����������ئة يف التمية احمللية: دراس����������ة حالة جامعة احلدود 
الش����������مالية باململكة العربية الس����������عودية« هدفت هذه 
الدراس����������ة اىل حتديد دور  جامعة احلدود الش����������مالية يف 
تنمي����������ة اجملتمع احمللي، اعتمدت الدراس����������ة على املنهج 
الوصفي التحليلي باإلضافة اىل استخدام أداة االستبانة 
جلمع البيانات امليدانية، وبينت نتائج الدراس����������ة وجود 
مسامهة كبرية جلامعة  احلدود الشمالية  يف التنمية احمللية 
للمجتمع احمللي يف اجلانب العمراين بنسبة )10%( ويف 
جان����������ب توفري فرص العمل بنس����������بة )8%( ويف جانب 

تنشيط احلركة التجارية،  بنسبة )%4(.
دراس����������ة )املومين، 2016م( بعن����������وان "دور كلييت إربد   	
وعجل����������ون اجلامعيتني يف تنمية اجملتمع احمللي من وجهة 
نظر أعضاء هيئ����������ة التدريس العامل����������ني«، هدفت إىل 
معرف����������ة دور كلييت إربد وعجل����������ون اجلامعيتني يف تنمية 
اجملتمع احمللي. واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي 
التحليل����������ي وتكونت عينة الدراس����������ة م����������ن )70( عضو 
من أعضاء هيئ����������ة التدريس من كلي����������يت إربد وعجلون 
اجلامعيتني، واستخدمت أداة االستبانة جلمع البيانات 
ومن أبرز نتائجه����������ا: أن دور كليت�ي إرب�د وعجل�ون ف�ي 
تنمي�ة اجملتم�����������ع احملل�ي ج�اء بدرج�ة متوس�����������طة، وأكثر 
اجمل����������االت ش����������يوعاً يف تنمية اجملتمع احملل����������ي كان جملال 
املواطن�����������ة الص�احلة، وأبرز املعوقات اليت حتول دون قيام 
كلييت إربد وعجل����������ون اجلامعية يف تنمية اجملتمع احملل�ي 
ه����������ي أن معظم البح����������وث العلمية تس����������تخدم لغايات 

شخصية كاحلصول على درجة علمية أو ترقية.
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دراس����������ة )الق����������وس، 2014م( بعن����������وان "دور الكليات   	
اجلامعية يف التنمي����������ة االجتماعية والثقافية واالقتصادية 
مبحافظ����������ة عفي����������ف«، وال����������يت هدف����������ت إىل معرفة دور 
الكلي����������ات اجلامعي����������ة يف التنمية االجتماعي����������ة والثقافية 
واالقتصادية مبحافظة عفيف، والعالقة اإلحصائية بني 
دور الكليات اجلامعية يف التنمية والبيانات األولية لعينة 
الدراسة، واس����������تخدم الباحث املنهج الوصفي ومتثلت 
عينة الدراسة يف عدد من فئات سكان اجملتمع مبحافظة 
عفيف حيث بلغ حجم عينة الدراس����������ة )702( مفردة 
، واستخدمت أداة االس����������تبانة جلمع البيانات، وذلك 
وف����������ق املنهج الوصفي. وكان من أبرز نتائجها: أن دور 
الكليات اجلامعية يف التنمية مبحافظة عفيف يف املستوى 

املتوسط وأقل من املتوسط يف اجلانب االقتصادي.
دراسة )عبداجلواد و اخلطيب، 2013م(بعنوان »دور   	
اجلامع����������ات الناش����������ئة يف حتقيق التنمي����������ة االقتصادية يف 
اململك����������ة العربية الس����������عودية« واليت هدف����������ت إىل معرفة 
الدور الذي ميكن أن تلعبه اجلامعات الناشئة يف حتقيق 
التنمية االقتصادية يف اململكة، ، واعتمدت الدراس����������ة 
على املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة 
من أعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية اليت تشرتك يف 
حتقيق رؤية ورسالة وأهداف اجلامعة، واستخدمت أداة 
االس����������تبانة جلمع البيان����������ات  وكان من أبرز نتائجها أن 
اجلامعات السعودية هلا دور هام يف دعم جهود التنمية 
االقتصادية، كما أن جامعة سلمان بن عبدالعزيز تقوم 
بدور ال بأس به يف إعداد الكفاءات العلمية املتخصصة 
ويف دعم البح����������ث العلمي مبا يس����������هم يف حتقيق أهدا 

التنمية االقتصادية. 
دراس����������ة )كنعان، 2013م(بعنوان "قياس مدى مسامهة   	
جامعة النجاح الوطنية يف تنمية اجملتمع احمللي الفلسطيين 
من وجهة نظر رؤس����������اء أقسام جامعة النجاح الوطنية«، 
واليت هدفت إىل معرفة مسامهة جامعة النجاح الوطنية يف 
مدينة نابلس بفلسطني يف تنمية اجملتمع احمللي، وحتقيق 
الرفاهي����������ة االجتماعية، والتعرف عل����������ى دورها يف تقدمي 

مش����������اريع لتنمية اجملتمع احمللي مبدين����������ة نابلس، والتغلب 
على املش����������كالت اليت تواجه التعليم اجلامعي يف املدينة. 
واعتمدت الدراس����������ة على املنهج الوصف����������ي التحليلي، 
وتكونت عينتها من رؤس����������اء األقسام يف جامعة النجاح 
الوطنية حيث بلغ حجم العينة )44( رئيس قس����������م يف 
جامعة النجاح الوطنية، واستخدمت أداة االستبانة جلمع 
البيان����������ات. وكان من أبرز نتائجه����������ا: وجود دور حيوي 
جلامعة النجاح يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية 
والثقافية للمجتمع احمللي، ووجود تأثري غري مباشر جلامعة 
النج����������اح يف إجياد حلول لبعض املش����������كالت اليت تواجه 

التنمية الشاملة يف مدينة نابلس.
دراس����������ة )احلراحش����������ه، 2009م( بعنوان "دور جامعة   	
الريم����������وك يف خدمة اجملتم����������ع من وجهة نظ����������ر أعضاء 
هيئة التدريس فيها«، وال����������يت هدفت إىل التعرف على 
وجه����������ات نظر هيئة التدري����������س يف دور جامعة الريموك 
خبدمة اجملتمع. واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي 
التحليلي وتكونت عينتها من أعضاء اهليئة التدريس����������ية 
يف جامعة الريموك، حيث بلغ حجم العينة )86( مفردة 
واس����������تخدمت الدراسة االستبانة كأداة جلمع البيانات. 
وكان من أب����������رز نتائجه����������ا: أن دور جامعة الريموك يف 
خدم����������ة اجملتمع من وجهة نظر أعض����������اء هيئة التدريس 

جاءت بدرجة كبرية.
ثانياً: الدراسات األجنبية:

دراسة إلينا، واوريانا )Elean و Oriana، 2010م(    	
Elena, & Oriana )2010( بعنوان “املس����������ؤولية 
االجتماعية للجامعات، دراس����������ة حالة جامعة س����������بريو 
هارت«، واليت هدف����������ت إىل التعرف على دور جامعة 
س����������بريو هارت يف رومانيا على املس����������ؤولية االجتماعية 
خلدم����������ة قضاي����������ا اجملتمع احملل����������ي، ومعرفة م����������دى رضا 
اخلرجيني واملؤسس����������ات العامة وأسر الطالب على دور 
اجلامعة يف خدمة قضايا اجملتمع احمللي، ومدى مناسبة 
الربامج التعليمي����������ة وجودة العملي����������ة األكادميية وبرامج 
التدري����������ب املقدمة للطالب يف حتقي����������ق أهداف التنمية 
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احمللية. وتكونت عينة الدراس����������ة م����������ن )530( فرد من 
أصحاب األعمال يف مدينة بوخارست، واستخدمت 
أداة االستبانة جلمع البيانات، وذلك وفق منهج املسح 
االجتماعي. وكان م����������ن أبرز نتائجها: أن هناك رضى 
من عينة الدراس����������ة حول الربامج التعليمية اليت تقدمها 
اجلامعة، وأن العملي����������ة التعليمية تتواكب مع متطلبات 
التنمي����������ة احمللي����������ة، وأن اجلامعة تقدم بع����������ض اخلدمات 

واالستشارات اليت ختدم قضايا التنمية احمللية.
دراس����������ة لوري )Laurie، 2004م( بعنوان “ترس����������يخ   	
اجل����������ودة، وحتديات التعليم الع����������ايل«، واليت هدفت إىل 
معرفة وجهات النظر حول تطبيق مؤسس����������ات التعليم 
العايل الربيطاين إلدارة اجلودة الشاملة يف التنمية احمللية. 
وتكونت عينة الدراس����������ة من امل����������دراء واألكادمييني يف 
مؤسس����������ات التعليم العايل واجلامعات الربيطانية حيث 
بل����������غ حجم العينة )150( مفرده، واس����������تخدمت أداة 
املقابلة واالس����������تبانة جلمع البيانات، وذلك وفق املنهج 
الوصف����������ي التحليلي. وكان من أبرز نتائجها: أن تطبيق 
معايري اجلودة الشاملة يف التنمية احمللية سيسهم يف رفع 
كفاءة املؤسسات التعليمية خبدمة اجملتمع احمللي، وخلق 
ثقافة تنظيمية بني أفراد اجملتمع احمللي واجلامعات، واليت 

تعد كمؤشرات لنجاح إجراءات اجلودة الشاملة.
التعقيب على الدراسات السابقة:  .2

من خالل اس����������تعراض الدراس����������ات السابقة، يتضح أن   	
بعض تلك الدراسات تطرقت ملوضوع دور اجلامعات 
ف�ي حتقي�ق خدم�����������ة اجملتم�ع وتنميت�ه أو إح�دى جوان�ب 
التنمي�ة، كدراسة املومين )2016م( والقوس )2014(، 
واجلواد واخلطيب )2013م(، وبعض الدراس����������ات اليت 
تطرقت إل�ى دور الرتبي��ة والتعل��يم بص�فة عام��ة ف�ي تنمي��ة 
رأس امل��ال البش�ري، كدراس����������ة احلراحشة )2009م(، 
ومن املالح��ظ أن جمم��ل الدراس����������ات الس����������ابقة ركزت 
على دراس�����������ة دور اجلامع�ة ف�ي التنمية، وعلى الرغم من 
التشابه بني الدراسة احلالية وبعض الدراسات السابقة، 
إال أن الدراس����������ة احلالية ختتلف عنهن مجيعاً من حيث 

األهداف واحملاور ال����������يت تناولتها، إذ ركزت على معرفة 
دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية املستدامة للنطاق 
اجلغرايف الذي تغطيه خدماهتا، وهي بذلك تعترب أكث�ر 
ش�مواًل، فه�ي تض�في عل�ى التنمي�ة ط�ابع االس�تدامة ع�ن 
طري�����������ق التفاعل ب�ني التنمي�����������ة االقتص�ادية القائم�ة عل�ى 
املعرف�ة والص�ناعة ذات األس�����������اس العلم�ي والتقن�ي م�ن 
أج�ل زي�ادة القدرة على املنافس����������ة والتنمي�ة االجتماعي�ة 
والتنمي�ة البيئي�ة باحملافظ�ة عل�ى البيئة واملس����������امهة يف حل 

مشكالهتا واستدامتها.
أم����������ا من ناحية املنهج املس����������تخدم، فقد اس����������تخدمت   	
الدراس����������ة احلالية منهج املسح االجتماعي الذي يعتمد 
عل����������ى الوصف والتحليل، وه����������ي بذلك مل ختتلف عن 
مجيع ما س����������بقها من دراس����������ات يف هذا اجلانب، ورغم 
ذلك فق����������د اختلفت عنها مجيعه����������ا يف كوهنا تضمنت 
تنوعاً يف املنهج املس����������تخدم، فإىل جانب منهج املسح 
االجتماعي فقد اس����������تخدمت الدراس����������ة احلالية املنهج 
السبيب املقارن، واملنهج النوعي، وهذا ما مل تتبعه مجيع 

الدراسات السابقة.
وم����������ن املالحظ أيض����������اً متيز الدراس����������ة احلالية من حيث   	
مكان الدراس����������ة، حي����������ث طبقت الدراس����������ة احلالية يف 
إحدى اجلامعات الس����������عودية، وه����������ي بذلك اختلفت 
عن مجيع الدراس����������ات الس����������ابقة يف هذا اجلانب، عدا 
دراس����������ة القوس )2014( اليت تش����������اهبت مع الدراسة 
احلالية لكوهنا هدفت إىل معرفة دور الكليات اجلامعية 
يف التنمية االجتماعي����������ة والثقافية واالقتصادية مبحافظة 
عفيف من وجهة نظر عدد من فئات س����������كان اجملتمع 

يف تلك احملافظة.
أم����������ا فيما يتعلق ب����������األداة فلم ختتلف الدراس����������ة احلالية   	
عن الدراس����������ات الس����������ابقة يف األداة املستخدمة جلمع 
 )Laurie 2004( البيان����������ات، س����������وى ع����������ن دراس����������ة
اليت متيزت باس����������تخدامها إىل جانب االس����������تبانة -أداة 

املقابلة-، وهذا ما مل تستخدمه الدراسة احلالية.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة: 

اعتمدت الدراس����������ة احلالية على ثالث����������ة مناهج، األول 
)منهج املس����������ح االجتماعي بالعين����������ة( لتحديد دور جامعة 
اجملمع����������ة يف التنمية املس����������تدامة باجملتم����������ع احمللي وذلك من 
خ����������الل توزيع االس����������تبانة على عينة م����������ن موظفي جامعة 
اجملمعة، والثاين )املنهج السبيب املقارن( حيث مت استخدام 
ه����������ذا املنهج لتتبع دور جامعة اجملمع����������ة يف إحداث التنمية 
املس����������تدامة باجملتمع احمللي من خالل الكش����������ف عن اجتاه 
الزيادة يف أعداد السكان واملشاريع التنموية مبحافظة اجملمعة 
بعد إنش����������اء اجلامعة، واملنهج الثالث هو )املنهج النوعي( 
باس����������تخدام أداة املقابل����������ة اجلماعية بأس����������لوب اجلماعات 
املرك����������زة »البؤرية«، كما تضمنت منهجية الدراس����������ة احلالية 
مسحاً مكتبياً لألدبيات والدراسات املتعلقة مبوضوعها من 

املصادر املتوفرة لبناء اإلطار النظري للدراسة.
مجتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدراسة احلالية من منسويب جامعة اجملمعة 
)موظف����������ني وأعضاء هيئة التدري����������س ومن يف حكمهم( من 
اجلنسية السعودية والبالغ عددهم حنو )1883( عضو هيئة 
تدريس وموظف إداري خالل فرتة إجراء الدراسة يف الفصل 

الدراسي الثاين من العام اجلامعي 1439/1438ه�.
عينة الدراسة: 

الختيار عينة الدراس����������ة مت سحب عينة عشوائية طبقية 
تناس����������بية من جمتمع الدراسة حسب كليات ودوائر اجلامعة 
بنسبة 5 %، وعليه فقد بلغ حجم العينة الكلية املستهدفة 
حنو 100 عضو هيئة تدريس وموظف إداري، وبعد إجراء 
عملية التطبيق اليت استمرت ملدة أربع أسابيع، مت اسرتجاع 
87 اس����������تبانة، واستبعدت 4 اس����������تبانات لعدم صالحيتها 
للتحليل، وبذلك خضعت للتحليل 83 استبانة، وتشكل 
ما نسبته 83,0 % من عينة الدراسة املستهدفة، وما نسبته 
4,41 % من جمتمع الدراسة، وهي نسبة مقبولة ألغراض 

حتقيق أهداف الدراسة احلالية.

المجموعات البؤرية: 
وكان الغرض منها حتديد التصور املقرتح لرؤية عملية خاصة 
بتطوير دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية املستدامة باجملتمع 
احمللي احمليط هبا، إذ يعد هذا األس����������لوب مناسباً يف البحوث 
االستكشافية، وقد بلغ العدد الكلي ألفراد اجملموعات البؤرية 
)20( خبرياً، اس����������تند الباح����������ث يف اختيارهم على عدد من 
األسس واالعتبارات، واليت من أهها: التأهيل العلمي العايل 
وذلك من السكان احملليني يف حمافظة اجملمعة، واخلربة الطويلة 
من العاملني يف اجملال الرتبوي والتعليمي واملسؤولني يف الدوائر 
واملؤسس����������ات احلكومية واخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدين 
وممثلي القطاعات االقتصادي����������ة واخلدمية مبحافظة اجملمعة، 
ومن أعضاء اهليئة التدريسية املؤسسني جلامعة اجملمعة، وقد 
مت إعداد هذه اللقاءات والتجهيز هلا وتسجيلها على أجهزة 
صوتية واس����������تخالص النتائج منها من قبل الباحث بالتعاون 
مع )4( من الباحثني املساعدين ممن لديهم خربة عملية يف 
هذا اجملال، وقد اعتربت اإلجراءات السابقة كإجراء للتحقق 
من صدق وثبات البيانات املتحصلة من اجملموعات البؤرية.

حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية: حتليل دور جامعة اجملمعة يف التنمية 
املستدامة باجملتمع احمللي يف التنمية االجتماعية واالقتصادية 
والثقافي����������ة واخلدمية والبحث العلمي باجملتمع احمللي، وإبراز 
دورها بتنمية اجملتمع احمللي من خالل زيادة أعداد السكان 
واملش����������اريع التنموية ومس����������امهتها يف حل البطالة، باإلضافة 
إىل وضع تصور عملي لتطوير دورها يف التنمية املس����������تدامة 

باجملتمعات احمللية اجملاورة هلا.
احلدود الزماني����������ة: مت تطبيق هذه الدراس����������ة يف الفصل 

الدراسي الثاين من العام اجلامعي 1439/1438ه�.
احل����������دود املكانية: اقتصر تطبيق الدراس����������ة احلالية على 

جامعة اجملمعة مبختلف كلياهتا.
أداة الدراسة:

مت االعتم����������اد على نوعني من األدوات، النوع األول مت 
اس����������تخدام اجملموعات املركزة »البؤرية« جلمع البيانات من 



107

 د. صاحل بن عبداهلل العقيل: جامعة اجملمعة والتنمية املستدامة »الواقع والرؤية« دراسة تطبيقية على عينة من منسويب اجلامعة

املشاركني كممثلني للمجتمع احمللي، أما النوع الثاين فقد مت 
االعتماد فيه على أداة االستبانة اليت مت تطبيقها على عينة 
م����������ن العاملني يف جامعة اجملمعة، واليت تكونت من األجزاء 
التالية: اجلزء األول: ويش����������مل البيانات اخلاصة خبصائص 
أفراد العينة. اجلزء الثاين: ويشتمل على )31( فقرة لقياس 
دور اجلامعة يف التنمية احمللية. اجلزء الثالث: ويشتمل على 

)17( فقرة لقياس دور اجلامعة يف التنمية املستدامة.
وق����������د مت تصنيف إجابات فقرات جماالت الدراس����������ة يف 
اجلزء الثاين والثالث من أداة الدراس����������ة وفقاً ملقياس ليكرت 
الثالثي، وحدد بثالثة إجابات حسب أوزاهنا رقمياً وحسب 
درج����������ة املوافقة على النحو التايل: دائماً = ثالث درجات، 
أحياناً = درجتان، نادراً = درجة واحدة. وحلس����������اب طول 
خالي����������ا املقياس )احلدود الدنيا والعليا( مت حس����������اب املدى 
لطول املقياس: )3-1=2(، مث تقسيم عدد فئات املقياس 
عل����������ى املدى للحص����������ول على طول اخللي����������ة الصحيح أي: 
)2÷3=0,66(، مث مت����������ت إضاف����������ة ه����������ذه القيمة إىل أقل 
قيمة يف املقياس )أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح( 
ولغاية احلد األعلى للمقياس، مع األخذ باالعتبار أن قيم 
املتوس����������طات احلس����������ابية اليت توصلت إليها الدراسة لالجتاه 
العام للمجال مت التعامل معها لتفسري املتوسطات كالتايل: 
إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب للفقرة أو اجملال أكرب من 
)2,34( فيكون مستوى التصورات مرتفعاً، أما إذا كانت 
قيمة املتوسط احلسايب بني )1,67-2,33( فإن مستوى 
التصورات يكون متوسطاً، وإذا كان املتوسط احلسايب أقل 

من )1,66( فيكون مستوى التصورات منخفضاً.
صدق وثبات أداة الدراسة:

الصدق الظاهري: مت عرض أداة الدراس����������ة يف صورهتا 
األولية على )10( من اخلرباء واملختصني من أعضاء هيئة 
التدري����������س يف اجلامعات الس����������عودية، بقص����������د حتديد مدى 
صالحيتها وقدرة جماالهت����������ا وعباراهتا على حتقيق أهدافها، 
ومدى مالءمتها للتطبيق على عينة الدراس����������ة، وعلى ضوء 
مالحظات جلنة التحكيم، مت إج����������راء تعديل على صياغة 
واضافة بعض الفقرات، لتحقيق الصدق الظاهري لألداة.

 صدق االتساق الداخلي: مت تطبيق األداة على عينة 
اس����������تطالعية تكونت م����������ن )30( موظف من أعضاء هيئة 
التدريس واملوظفني وم����������ن يف حكمهم العاملني يف جامعة 
اجملمعة ومن خارج العينة الرئيسة للدراسة، وبعد تطبيق أداة 
الدراس����������ة واسرتجاعها؛ مت حساب معامل االرتباط بريسون 
بني العبارات يف كل جمال والدرجة الكلية للمجال للتحقق 
من صدق االتساق الداخلي كما يوضحها اجلدول التايل:

جدول رقم )1( يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين 
العبارات في كل مجال والدرجة الكلية للمجال

معامل ارتباط بريسون لعبارات دور جامعة اجملمعة يف 
حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة باجملتمع احمللي احمليط 

هبا مع الدرجة الكلية للمجال

معامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرة
1**0,7184**0,802
2**0,6505**0,740
3**0,844

معامل ارتباط بريسون لعبارات دور جامعة اجملمعة يف 
حتقيق التنمية الثقافية املستدامة باجملتمع احمللي احمليط هبا 

مع الدرجة الكلية للمجال
معامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرة

1**0,8324**0,655
2**0,8205**0,599
3**0,857

معامل ارتباط بريسون لعبارات دور جامعة اجملمعة يف 
حتقيق التنمية االجتماعية املستدامة باجملتمع احمللي احمليط 

هبا مع الدرجة الكلية للمجال
معامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرة

1**0,7384**0,824
2**0,7375**0,839
3**0,8606**0,769
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يف  اجملمعة  جامعة  دور  لعبارات  بريسون  ارتباط  معامل 
حتقيق التنمية اخلدمية املستدامة باجملتمع احمللي احمليط هبا 

مع الدرجة الكلية للمجال
معامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرة

1**0,8204**0,891

2**0,8625**0,876

3**0,789

يف  اجملمعة  جامعة  دور  لعبارات  بريسون  ارتباط  معامل 
حتقيق التنمية السياحية املستدامة باجملتمع احمللي احمليط هبا 

مع الدرجة الكلية للمجال
معامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرة

1**0,7124**0,858
2**0,8995**0,906
3**0,895

يف  اجملمعة  جامعة  دور  لعبارات  بريسون  ارتباط  معامل 
حتقيق التنمية الصناعية املستدامة باجملتمع احمللي احمليط هبا 

مع الدرجة الكلية للمجال
معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1**0,8894**0,957
2**0,8105**0,953
3**0,928

يف  اجملمعة  جامعة  دور  لعبارات  بريسون  ارتباط  معامل 
التنمية املستدامة للسكان باجملتمع احمللي يف جمال  حتقيق 

التدريب واالبتعاث مع الدرجة الكلية للمجال
معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1**0,7274**0,949
2**0,9485**0,831
3**0,924

يف  اجملمعة  جامعة  دور  لعبارات  بريسون  ارتباط  معامل 
التنمية املستدامة للسكان باجملتمع احمللي يف جمال  حتقيق 

البحث العلمي مع الدرجة الكلية للمجال
معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1**0,8234**0,864

2**0,9255**0,935

3**0,9236**0,931

معامل بريسون لعبارات دور جامعة اجملمعة يف حتقيق 
التنمية املستدامة للسكان باجملتمع احمللي يف جمال توفري فرص 

االلتحاق بالدراسات العليا مع الدرجة الكلية للمجال
معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1**0,7824**0,887

2**0,8195**0,801

3**0,9146**0,663

     يتضح من اجلدول رقم )1( أن قيم معامل ارتباط كل 
فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية للمجال دالة إحصائياً 
عند مستوى الداللة )0,01( مما يدل على صدق البناء 

الداخلي جملاالت أداة الدراسة.
ثبات أداة الدراسة: للتحقق من ثبات أداة الدراسة مت 
استخدام معامل كرونباخ ألفا Cronbach Alpha كما 

يف اجلدول التايل:

جدول رقم )2( يوضح معامل الثبات )كرونباخ الفا( 
للمجاالت والدرجة الكلية ألداة الدراسة
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معامل الثبات عدد الفقراتالمجاالت
)كرونباخ ألفا(

50,900دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة باجملتمع احمللي احمليط هبا
50,895دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية الثقافية املستدامة باجملتمع احمللي احمليط هبا

60,879دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية االجتماعية املستدامة باجملتمع احمللي احمليط هبا
50,901دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية اخلدمية املستدامة باجملتمع احمللي احمليط هبا

50,905دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية السياحية املستدامة باجملتمع احمللي احمليط هبا
50,926دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية الصناعية املستدامة باجملتمع احمللي احمليط هبا

60,924دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية املستدامة للسكان باجملتمع احمللي يف جمال البحث العلمي
دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية املس����������تدامة للس����������كان باجملتمع احمللي يف جمال توفري 

60,911فرص االلتحاق بالدراسات العليا

480,941معامل ثبات أداة الدراسة الكلي

يتضح من اجلدول رقم )2( متتع جماالت الدراسة بدرجة 
مرتفعة من الثبات، حيث تراوح معامل الثبات للمجاالت 
مما  ولألداة ككل )0,941(،  بني )0,926-0,879( 
يعين إمكانية تطبيق أداة الدراسة والوثوق من النتائج اليت 

ستسفر عنها.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

من خالل الربنامج اإلحصائي SPSS، مت استخدام 
األساليب اإلحصائية التالية:

التكرارات والنس����������ب املئوي����������ة: للتعرف على اخلصائص   .1
الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة.

املتوس����������ط احلس����������ايب: وذل����������ك ملعرفة م����������دى ارتفاع أو   .2
اخنفاض استجابات العينة على احملاور الرئيسة )متوسط 

متوسطات العبارات(.
االحنراف املعياري: للتعرف على مدى احنراف استجابات   .3
أفراد العينة لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، ولكل 

حمور من احملاور الرئيسة عن متوسطها احلسايب.
معامل ارتباط بريس����������ون: للتحقق من صدق االتس����������اق   .4

الداخلي.
معامل ألفا كرونباخ: للتحقق من ثبات أداة الدراسة.  .5

عرض نتائج الدراسة وتفسيرها:
أواًل: وصف الخصائص االجتماعية ألفراد عينة الدراسة:

جدول رقم )3( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
متغير »العمر«

النسبة العددفئات متغير العمر )بالسنوات(
المئوية

1619,28أقل من 30 سنة
3643,37 من 30 إىل أقل من 40 سنة
2631,33 من 40 إىل أقل من 50 سنة
56,02 من 50 إىل أقل من 60 سنة

يتضح من اجلدول رقم )3( أن معظم أفراد العينة من الفئات 
العمرية )من 30 إىل أقل من 40 سنة( و)من 40 إىل أقل 
من 50 سنة( بنسبة بلغت )43,37%( و)31,33%(، يليها 
الفئة العمرية )أقل من 30 سنة( بنسبة بلغت )%19,28(، 
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مث الفئة العمرية )من 50 على أقل من 60 سنة( بنسبة بلغت 
)6,02%(. وقد يكون ذلك بسبب كون جامعة اجملمعة ناشئة 
وتعتمد يف استقطاهبا للعاملني هبا على الفئات العمرية اليت ترتاوح 
أعماهم بني )30 -50( سنة واليت جتمع بني حيوية الشباب 
وعنصر اخلربة العملية اليت تسهم يف تطوير الوظائف األساسية 
اخنفاض  وأن  والعلمي،  األكادميي  مبستواها  واالرتقاء  للجامعة 
نسبة الفئة العمرية األقل من )30( سنة قد يعود إىل أهنم يف 
الغالب من محلة درجة املاجستري والذين ال تعّول عليهم اجلامعة 

يف موضوع التطوير واالرتقاء مبستوى اجلامعة الناشئة.
جدول رقم )4( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

متغير »النوع«

النسبة المئويةالعددفئات متغير الجنس

4756,63ذكر
3643,37أنثى

يتضح من اجلدول رقم )4( أن غالبية أفراد عينة الدراسة من 
فئة الذكور حيث بلغت نسبتهم )56,63%(، بينما شكلت فئة 
اإلناث النسبة األقل حيث بلغت )43,37%(. وقد يكون ذلك 
بسبب صعوبة انتقال العامالت باجملتمع األكادميي يف مناطق 
اململكة إىل حمافظات ومراكز وهجر اجملتمع احمللي للجامعة وعدم 
توافر وسائل املواصالت املختلفة كالطريان وحمطات القطار فيها.
جدول رقم )5( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

متغير »الحالة االجتماعية«
فئات متغير الحالة 

النسبة العدداالجتماعية
المئوية

5060,24 متزوج�/�ة
1821,69أعزب�/�ة
910,84مطلق�/�ة
67,23أرمل�/�ة

يب����������ني اجل����������دول رقم )5( أن معظ����������م أفراد العين����������ة من فئة 
املتزوج����������ني واملتزوجات حيث بلغت نس����������بتهم )%60,24(، 
يليها فئة العازبني والعازبات بنسبة بلغت )21,69%(، مث فئيت 

املطلقني واألرامل بنس����������بة بلغ����������ت )10,84%( و)%7,23(. 
وتعد هذه نتيجة طبيعية تتناغم مع تفس����������رينا للبيانات أعاله، 
إذ حيت����������اج العاملون يف اجلامعة )خاصة الذين انتقلوا من مناطق 
اململكة( إىل االس����������تقرار األس����������ري الذي يس����������هم يف حتقيقهم 
ألدواره����������م الوظيفي����������ة واليت تنعكس اجيابياً عل����������ى تطور وهنضة 

اجلامعة الناشئة.
جدول رقم )6( يوضح توزيع أفراد عينة 

الدراسة حسب متغير »المستوى التعليمي«
فئات متغير المستوى 

النسبة العددالتعليمي
المئوية

4048,19دراسات عليا
3137,35جامعي 

910,84دبلوم بعد الثانوي
33,61  تعليم عام

يتضح من اجلدول رقم )6( أن غالبية أفراد عينة الدراسة 
حيث  العليا«  »الدراسات  العايل  التعليمي  املستوى  فئة  من 
بلغت نسبتهم )48,19%(، يليها فئة »اجلامعيني« من محلة 
درجة البكالوريوس بنسبة بلغت )37,35%(، مث فئيت »دبلوم 
و   )%10,84( بلغت  بنسبة  العام«  و«التعليم  الثانوي«  بعد 
)3,61%(، وميكن تفسري ذلك كون اجلامعة الناشئة تعتمد يف 
استقطاهبا للكوادر البشرية على أصحاب املؤهالت العليا بسبب 

حاجتها الوظيفية واألكادميية.
جدول رقم )7( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

متغير »الدخل الشهري«

النسبة العددفئات متغير الدخل الشهري
المئوية

67,23أقل من 7000 لاير
من 7000 إىل أقل من 

110002934,94 لاير 
من 11000 إىل أقل من 

150003542,17 لاير
1315,66من15000 فأكثر

يوضح اجلدول رقم )7( أن غالبية أفراد العينة من فئة الدخل 
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»من 11000 إىل أقل من 15000لاير« حيث بلغت نسبتهم 
أقل من  إىل  الذين دخلهم »من7000  يليها   ،)%42,17(
دخلهم  الذين  مث   ،)%34,94( بلغت  بنسبة  11000لاير« 
»من 15000 لاير فأكثر« بنسبة بلغت )15,66%(، وأخرياً 
الذين دخلهم »أقل من 7000 لاير« بنسبة بلغت )%7,23(، 
وتتناغم هذه النتيجة مع تفسرينا للبيانات أعاله كون العاملني 
ميتازون  الذين  ومن  العليا  املؤهالت  أصحاب  من  باجلامعة 
خبربات وظيفية وأكادميية تساعد اجلامعة على حتقيقها ألدوارها 

اليت أنشأت من أجلها.
جدول رقم )8( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

متغير »طبيعة العمل«

النسبة العددفئات متغير طبيعة العمل
المئوية

3238,55عضو هيئة تدريس
2024,10معيد، حماضر
3137,35موظف إداري

يتضح من اجلدول رقم )8( أن معظم أفراد العينة هم من 
»أعضاء هيئة التدريس« حيث بلغت نسبتهم )%38,55(، 
يليها فئة املوظفني »اإلداريني« بنسبة بلغت )37,35%(، مث 
فئة املوظفني »احملاضرين واملعيدين« بنسبة بلغت )%24,10(، 
وهذا يعد أمر طبيعي ال سيما وأن اجلامعة الناشئة حتتاج إىل 

األكادمييني أكثر من الذين يقومون بأدوار وظيفية إدارية.
جدول رقم )9( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

متغير »مكان العمل«

النسبة المئويةالعددفئات متغير مكان العمل
2631,33حمافظة الزلفي
1821,69حمافظة اجملمعة

1518,07حمافظة حوطة سدير
1416,87حمافظة رماح
1012,05حمافظة الغاط

»حمافظة  من  العينة  أفراد  غالبية  أن   )9( رقم  اجلدول  يبني 
الزلفي« حيث بلغت نسبتهم )31,33%(، يليها من »حمافظة 
سدير«  »حوطة  مث   ،)%21,69( بلغت  بنسبة  اجملمعة« 
و«حمافظة  رماح«  »حمافظة  مث   ،)%18,07( بلغت  بنسبة 
 )%16,87( بلغت  وبنسبة  األخريتني  باملرتبتني  الغاط« 
الرتبية  وجود كلية  بسبب  ذلك  يكون  وقد  و)%12,05(، 
بالزلفي والتابعة جلامعة امللك سعود قبل إنشاء جامعة اجملمعة 
بفرتة زمنية ليست بقليلة، األمر الذي أسهم يف وجود املؤهلني 
علمياً يف حمافظة الزلفي باإلضافة إىل قرب املسافة بني حمافظة 
الزلفي ومنطقة القصيم حيث أسهم ذلك يف تأهيل اخلرجيني يف 
جامعة القصيم وبالتايل التحاقهم بالعمل األكادميي يف كليات 

الزلفي اليت مت ضمها جلامعة اجملمعة فيما بعد. 
ثانياً: اإلجابة عن تساؤالت الدراسة: 

تحقيق  في  المجمعة  جامعة  دور  ما  األول:  التساؤل 
التنمية المستدامة من حيث زيادة أعداد السكان بالمجتمع 

المحلي المحيط بالجامعة؟
لإلجابة عن هذا التساؤل، مت حصر التعدادات السكانية 

حملافظة اجملمعة واملتوفرة من مصادرها املختلفة.
جدول رقم )10( يوضح تطور أعداد السكان في 

محافظة المجمعة )1431-1438ه�(

الزيادةعدد السكانالسنة

143113331321645
143816001426701

املصدر: اهليئة العامة لإلحصاء، 1439ه. 
يالحظ من اجلدول )10( زيادة النمو الس����������كاين املضطرد 
حملافظ����������ة اجملمعة خالل الفرتة ما ب����������ني )1431-1438 ه�(،  
ووج����������ود زي����������ادة متتالية يف أع����������داد الس����������كان باحملافظة، حيث 
تضاعف تقريباً عدد س����������كان احملافظ����������ة خالل الفرتة، ويالحظ 
أيضاً أن أعداد الس����������كان قد تزايد يف احملافظة خالل الفرتة ما 
بني )1431-1438 ه�( مبقدار )26701( نس����������مة، وهذه 
الزي����������ادة يف أعداد الس����������كان حدثت خالل ف����������رتة وجيزة، وهي 
مرتبطة بالفرتة الزمنية اليت تأسست فيها اجلامعة مبحافظة اجملمعة 
وتزايد معها أعداد الطالب واألنش����������طة املرتبطة هبا، وهي زيادة 
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تفوق الزيادة الطبيعية للس����������كان على مس����������توى اململكة العربية 
الس����������عودية، مما يشري إىل أن احملافظة قد استقبلت بعد تأسيس 
اجلامعة أعداداً جديدة من الس����������كان، وهذه الظروف أنتجت 
تلك الزيادة امللحوظة يف أعداد الس����������كان مبحافظة اجملمعة بعد 
تأس����������يس اجلامعة عام )1430ه(، ويالحظ أيضاً من اجلدول 
القفزة الكبرية يف أعداد السكان خالل الفرتة ما بني )1431-

1438ه�(، وهي اليت تزامنت مع فرتة إنش����������اء اجلامعة والتوسع 
يف إنشاء كليات جديدة هبا.

التس�������اؤل الثاني: ما دور الجامعة ف�������ي تحقيق التنمية 
المس�������تدامة من حيث زيادة أعداد القطاعات االقتصادية 

السائدة في محافظة المجمعة؟
لإلجاب����������ة عن هذا التس����������اؤل، مت االعتم����������اد على البيانات 

الصادرة من اجلهات الرمسية يف احملافظة.
جدول رقم )11( تطور أعداد المؤسسات العاملة 
في قطاعات التنمية بمحافظة المجمعة خالل الفترة 

(1438-1431(

السنة
القطاع

المجموعخدماتزراعيصناعيتجاري

14311160528297792496

14321262606368952799

143313537204310273143

143414448094512313529

143515309924715274096

1436184511424817244759

1437225112265218195348

1438296312715819706262
1380872943581097232432المجموع

المصدر: مجلس الغرف السعودية، 1439ه. 

يشري اجلدول رقم )11( إىل أن هناك زيادة كبرية يف أعداد 
املؤسس����������ات التنموية مبحافظة اجملمعة خالل الفرتة )1431-

1438ه�����������(، حيث بلغ عددها حنو )2496( مؤسس����������ة عام 
)1431ه(، وارتفع����������ت لتص����������ل إىل حنو )6262( مؤسس����������ة 
تنموية ع����������ام )1438ه(، ويالحظ أيضا ب����������أن الفرتة األخرية 
قد ش����������هدت زيادة كب����������رية يف أعداد هذه املؤسس����������ات وذلك 
بس����������بب زيادة أعداد الطالب واهليئتني التدريس����������ية واإلدارية يف 
اجلامع����������ة، وزيادة اهتمام س����������كان حمافظة اجملمعة باالس����������تثمار 
التجاري يف املناطق احمليط����������ة باجلامعة، إضافة إىل قيام اجلامعة 
بفت����������ح ختصصات جديدة عملت على جذب أعداد كبرية من 
الط����������الب والعاملني من مناطق خمتلف����������ة لإلقامة فيها. ويالحظ 
أيضاً أن هناك فروق ظاهرية كبرية يف أعداد املؤسسات العاملة 
يف خمتل����������ف القطاعات التنموية مبحافظ����������ة اجملمعة خالل الفرتة 
األوىل والثانية مما يشري إىل الدور التنموي الكبري للجامعة على 
خمتلف القطاعات االقتصادية فيها، ويتضح أيضا هيمنة القطاع 
التجاري على بقية األنش����������طة االقتصادية يف احملافظة حيث بلغ 
ع����������دد املؤسس����������ات العاملة فيه خالل الف����������رتة حنو )13808( 
مؤسس����������ة اقتصادية، بينما احتل قطاع اخلدمات الرتتيب الثاين 
حيث بلغ عدد املؤسس����������ات اخلدمية حنو )10972( مؤسسة 
خ����������الل نفس الفرتة، ويف الرتتيب الثالث جاء القطاع الصناعي 
حيث بلغ عدد األنش����������طة الصناعي����������ة )7294(، ويف الرتتيب 
األخري جاء القط����������اع الزراعي حيث بلغت عدد املؤسس����������ات 
العامل����������ة فيه لنفس الفرتة )358( مؤسس����������ة، مم����������ا يؤكد الدور 
املؤثر والكبري للجامعة على زيادة أعداد املؤسسات العاملة يف 
القطاع التجاري واخلدمي بشكل خاص، وخاصة خالل الفرتة 
)1431-1438ه( واليت ش����������هدت زي����������ادة كبرية يف قطاعي 
التجارة واخلدمات، وذلك بس����������بب إنش����������اء اجملمعات التجارية 
الكبرية، واليت مت استغالهلا يف أعمال التجارة واخلدمات وسكن 
الطالب، وجاء إنش����������اء هذه اجملمعات بسبب الزيادة يف أعداد 

املوظفني والطالب امللتحقني باجلامعة. 
التس�������اؤل الثالث: م�������ا دور الجامعة في تحقي�������ق التنمية 
المس�������تدامة من حي�������ث توفير فرص العمل للس�������كان في 

محافظة المجمعة؟
مت حصر أعداد العاملني يف جامعة اجملمعة خالل الفرتة ما بني 
)1431-1438ه�( كما يبينها اجلدول )12(، كما مت حصر 
أعداد اخلرجيني واملؤهلني للعمل من جامعة اجملمعة خالل الفرتة 

ما بني )1434-1438ه( كما يبينها اجلدول )13(.
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جدول رقم )12( يوضح تطور أعداد العاملين في جامعة المجمعة للفترة ما بين )1431-1438ه(

السنة
الفئات

غير سعوديينسعوديين
المجموع الكلي مجموعانثىذكرمجموعانثىذكر

14312051773827130101483
143226893361431760421
143310203521372124421661538
143410563911447141581991646
143511864031589197762731862
143613074261733236973332066
1437132343217552611073682123
1438134746018072821274092216

املصدر: جامعة اجملمعة، 1439ه. 
يتب����������ني من اجلدول رق����������م )12( زيادة أع����������داد العاملني يف 
اجلامعة بش����������كل مضطرد حي����������ث بلغ ع����������دد العاملني يف عام 
)1431ه( حنو )483( موظف من أعضاء اهليئتني األكادميية 
واإلداري����������ة، بينما وصل أعداد العامل����������ني فيها بعام )1435ه�( 
حنو )1862( موظ����������ف، وبلغ أعداد العاملني يف اجلامعة بعام 
)1438ه�( حن����������و )2216( موظف وموظف����������ة، كما يالحظ 
ارتفاع نس����������بة العاملني من الس����������عوديني، مما يش����������ري إىل اهتمام 
اجلامعة بتوظيف املواطن الس����������عودي، مع اس����������تمرار االعتماد 
على غري الس����������عوديني الذي قد يكون بس����������بب تطور قطاعات 
اجلامع����������ة وزيادهتا كالكلي����������ات والعم����������ادات واإلدارات، حيث 
يعكس ذلك اس����������تمرار احلاجة هلم، وهذه الزيادة امللحوظة يف 
أعداد العاملني جبامعة اجملمعة تش����������ري إىل تط����������ور اجلامعة عاماً 
بع����������د عام، وتدل على اهتمام اجلامعة بتوفري الوظائف املختلفة 
لألفراد يف اجملتمع احمللي للجامعة كل عام، وهذا مؤش����������ر إجيايب 
ي����������دل على ق����������درة اجلامعة يف التخفيف من مع����������دالت البطالة 
باجملتمع احمللي، وأهنا باتت تلعب دوراً مؤثراً يف حتسني املستوى 
االقتصادي للس����������كان، وزيادة أعدادهم على افرتاض أن زيادة 
أعداد العاملني باجلامعة س����������وف يتبعه زيادة يف أعداد  السكان 

بالنطاق اجلغرايف احمليط باجلامعة، فلو قدرنا من الناحية النظرية 
أن كل موظف يف اجلامعة يعيل يف املتوسط من أربعة إىل مخس 
أفراد، فإن عدد السكان املستفيدين من اجلامعة سيقدر بأكثر 

من )10,000( شخص. 
جدول رقم )13( يوضح أعداد خريجي جامعة 

المجمعة خالل الفترة ما بين )1434-1438ه(

النسبةأعداد الخريجين السنة
1434/14333779,87
1435/143446812,25
1436/143560815,92
1437/143697825,60
1438/1437126533,12

3820100,00المجموع
املصدر: جامعة اجملمعة، 1439ه. 
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يتضح م����������ن اجلدول رقم )13( زي����������ادة أعداد اخلرجيني يف 
اجلامعة بش����������كل مضطرد، حيث بلغ عددهم عام )1434ه( 
حنو )377( خريج، بينما وصل عددهم عام )1435ه�( حنو 
)608( خرجي����������ني، وبلغت أعداد اخلرجيني يف عام )1438ه�( 
حن����������و )1265( خريج، ويالحظ أيضاً الزيادة الكبرية يف أعداد 
اخلرجي����������ني عاماً بعد عام، وهذا مؤش����������ر ي����������دل على أن اجلامعة 
ستسهم بش����������كل مباش����������ر يف التنمية املس����������تدامة على خمتلف 

القطاعات التنموي����������ة، ليس فقط باملناطق احمليطة باجلامعة، بل 
يف كافة مناطق اململكة. 

اإلجابة عن تساؤالت لدراسة:
في  المجمعة  جامعة  دور  ما  الرابع:  التساؤل  نتائج  أواًل: 
تحقيق التنمية المحلية )االقتصادية، والثقافية، واالجتماعية، 
بالمجتمع  المستدامة  والصناعية(  والسياحية،  والخدمية، 

المحلي المحيط بالجامعة؟

جدول رقم )14) يوضح آراء العينة حول »دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية المستدامة بمجاالتها المختلفة في 
المجتمع المحلي المحيط بالجامعة«

المتوسط المجال
الحسابي

االنحراف 
المستوىالترتيبالمعياري

متوسط2,290,505دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة باجملتمع احمللي
مرتفع2,530,511دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية الثقافية املستدامة باجملتمع احمللي

مرتفع2,520,532دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية االجتماعية املستدامة باجملتمع احمللي
مرتفع2,450,613دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية اخلدمية املستدامة باجملتمع احمللي

مرتفع2,420,594دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية السياحية املستدامة باجملتمع احمللي
متوسط2,230,686دور جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية الصناعية املستدامة باجملتمع احمللي

المستدامة  المحلية  التنمية  المجمعة في تحقيق  العام لدور جامعة  المستوى 
مرتفع-2,520,46بمجاالتها المختلفة في المجتمع المحلي المحيط بالجامعة

جامعة  دور  أن  إىل   )14( رقم  اجلدول  يف  النتائج  تشري 
اجملمعة متقارب بني اجملاالت التنموية )االقتصادية، والثقافية، 
واالجتماعية، واخلدمية، والسياحية، والصناعية(، حيث جاء 
»دورها يف التنمية الثقافية املستدامة للسكان يف اجملتمع احمللي 
ومتوسط  مرتفع  مبستوى  األول  الرتتيب  يف  باجلامعة«  احمليط 
»دورها  يف  فتمثل  الثاين  بالرتتيب  أما   ،)2,53( حسايب 
هبا«  احمليط  احمللي  اجملتمع  يف  املستدامة  االجتماعية  بالتنمية 
مبستوى مرتفع ومتوسط حسايب )2,52(، ويف الرتتيب الثالث 
احمللي  اجملتمع  يف  املستدامة  اخلدمية  التنمية  يف  »دورها  جاء 
ويف   ،)2,45( حسايب  ومتوسط  مرتفع  مبستوى  هبا«  احمليط 

الرتتيب الرابع جاء »دورها يف التنمية السياحية املستدامة يف 
حسايب  ومتوسط  مرتفع  مبستوى  هبا«  احمليط  احمللي  اجملتمع 
التنمية  يف  »دورها  جاء  اخلامس  الرتتيب  ويف   ،)2,42(
مبستوى  هبا«  احمليط  احمللي  اجملتمع  يف  املستدامة  االقتصادية 
السادس  الرتتيب  ويف   ،)2,29( حسايب  ومتوسط  متوسط 
واألخري جاء »دورها يف التنمية الصناعية املستدامة يف اجملتمع 
احمللي احمليط هبا« مبستوى متوسط ومتوسط حسايب )2,23(.

أواًل: دور الجامعة في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة 
في المجتمع المحلي المحيط بها:
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جدول رقم )15( يوضح آراء أفراد عينة الدراسة حول »دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في 
المجتمع المحلي المحيط بها«

المتوسط التنمية االقتصادية
الحسابي

االنحراف 
المستوىالترتيبالمعياري

تليب جامعة اجملمعة حاجات املؤسس����������ات اإلنتاجية وسوق العمل يف 
مرتفع2,3478,001اجملتمع من اخلرجيني

تقوي جامعة اجملمعة الروابط بني الطالب وقطاعات اإلنتاج املختلفة 
متوسط2,3177,002باجملتمع مثل أصحاب املهن واألسواق التجارية

تقوم جامعة اجملمعة بتعريف الطالب باملهن واملشاريع االقتصادية 
متوسط2,2976,333الصغرية باجملتمع

توظف جامعة اجملمعة نتائج أحباثها يف خطط التنمية االقتصادية 
متوسط2,257,004الوطنية باجملتمع

تعرض اجلامعة االستشارات للراغبني يف عمل مشروعات اقتصادية 
متوسط2,2474,675باجملتمع

المستوى العام لدور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية 
متوسط-2,2976,33االقتصادية المستدامة في المجتمع المحلي المحيط بها

يتضح من اجلدول رق����������م )15( أن عبارة »تليب جامعة اجملمعة 
حاجات املؤسس����������ات اإلنتاجية وس����������وق العمل يف اجملتمع من 
اخلرجيني« كانت من أهم أدوار جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية 
االقتصادية املس����������تدامة باجملتمع احملل����������ي احمليط باجلامعة، حيث 
جاءت يف الرتتيب األول مبس����������توى مرتفع ومتوس����������ط حسايب 
)2,34(، يليه����������ا عب����������ارة »تقوي جامعة اجملمع����������ة الروابط بني 
الط����������الب وقطاعات اإلنتاج املختلف����������ة باجملتمع مثل أصحاب 
املهن واألس����������واق التجارية« مبستوى متوسط ومتوسط حسايب 
)2,31(، مث عب����������ارة »تقوم جامعة اجملمع����������ة بتعريف الطالب 
باملهن واملشاريع االقتصادية الصغرية باجملتمع« مبستوى متوسط 
ومتوس����������ط حس����������ايب )2,29(، يليها عب����������ارة »توظف جامعة 
اجملمع����������ة نتائج أحباثه����������ا يف خطط التنمي����������ة االقتصادية الوطنية 
باجملتمع« مبستوى متوسط ومتوسط حسايب )2,25(، وأخرياً 
جاءت عبارة »تعرض اجلامعة االستش����������ارات للراغبني يف عمل 
مش����������روعات اقتصادية باجملتمع« مبس����������توى متوس����������ط ومتوسط 

حسايب )2,24(.

  وباإلشارة للنتائج السابقة يتضح أمهية دور جامعة اجملمعة 
التنموي يف تلبية حاجة املؤسسات اإلنتاجية وسوق العمل يف 
اجملتمع من اخلرجيني املؤهلني يف التخصصات املختلفة لالخنراط 
يف س����������وق العمل، واليت ج����������اء دورها مبس����������توى مرتفع، إال أنه 
يالحظ ب����������أن باقي أدوار اجلامعة التنموية يف اجملال االقتصادي 
قد جاءت مبس����������توى متوسط وللمس����������توى العام ككل، وميكن 
تعليل ذلك بأن جامعة اجملمعة من أحدث اجلامعات السعودية 
واليت مل تتبلور بعد عالقتها االقتصادية الواضحة مع املؤسسات 
اإلنتاجية والقطاع����������ات اخلدمية والتجارية، وهذه العالقة حتتاج 
اىل وقت طويل لتظهر نتائجه����������ا بوضوح، وهذا ما يؤكد أمهية 
بذل مزيد م����������ن اجلهود لتوطيد العالقة والش����������راكة بني اجلامعة 
واملؤسس����������ات االقتصادية يف اجملتمع جبميع مس����������توياهتا لضمان 
مش����������اركة اجلامعة يف جمال التنمية االقتصادية واالس����������تفادة من 

اإلمكانيات اليت متلكها كمولدة للمعرفة االقتصادية.

الثقافية  التنمية  تحقيق  في  المجمعة  جامعة  دور  ثانياً: 
المستدامة في المجتمع المحلي المحيط بها:
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جدول رقم )16( يوضح آراء أفراد عينة الدراسة حول »دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية الثقافية المستدامة في 
المجتمع المحلي المحيط بها«

المتوسط التنمية الثقافية
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المستوىالترتيب

مرتفع2,7090,001تشارك جامعة اجملمعة يف املناسبات والفعاليات الوطنية اليت تعكس ثقافة اجملتمع
تعقد جامعة اجملمعة لطالهبا ومنس����������وبيها وأفراد اجملتمع من خارجها الدورات 

مرتفع2,6688,672واحملاضرات التوعوية والدينية والثقافية لزيادة الوعي بأمور حياهتم

تؤكد إدارة جامعة اجملمعة على التعاون الثقايف بني طالهبا ومنسوبيها من جهة 
مرتفع2,4983,003واملراكز الثقافية يف اجملتمع من جهة أخرى

تستضيف جامعة اجملمعة باحثني متنوعي الثقافة للتعريف باحلضارة اإلسالمية 
مرتفع2,4180,334واحلضارات اإلنسانية األخرى

مرتفع2,4180,335خترج جامعة اجملمعة الطالب املؤهلني للحديث عن الثقافة العربية واإلسالمية
المس�������توى الع�������ام لدور جامع�������ة المجمعة ف�������ي تحقيق التنمي�������ة الثقافية 

مرتفع-2,5384,33المستدامة في المجتمع المحلي المحيط بها

يتضح من اجلدول رقم )16( أن عبارة »تش����������ارك جامعة 
اجملمعة يف املناس����������بات والفعاليات الوطني����������ة اليت تعكس ثقافة 
اجملتم����������ع«  قد جاءت من أه����������م أدوار جامعة اجملمعة يف حتقيق 
التنمي����������ة الثقافية املس����������تدامة باجملتمع احملل����������ي احمليط هبا، حيث 
جاءت هذه العبارة يف الرتتيب األول ومبستوى مرتفع ومتوسط 
حس����������ايب )2,70(، يليها عبارة »تعقد جامعة اجملمعة لطالهبا 
ومنس����������وبيها وأفراد اجملتمع من خارجها ال����������دورات واحملاضرات 
التوعوية والدينية والثقافية لزيادة الوعي بأمور حياهتم« مبستوى 
مرتفع ومتوسط حسايب )2,66(، مث عبارة »تؤكد إدارة جامعة 
اجملمع����������ة على التعاون الثقايف بني طالهبا ومنس����������وبيها من جهة 
واملراك����������ز الثقافية يف اجملتمع من جهة أخرى« مبس����������توى مرتفع 
ومتوسط حس����������ايب )2,49(، يليها عبارة »تستضيف جامعة 
اجملمعة باحثني متنوعي الثقافة للتعريف باحلضارة اإلس����������المية 
واحلضارات اإلنس����������انية األخرى« مبس����������توى مرتفع ومتوس����������ط 
حس����������ايب )2,41(، وأخرياً جاءت عبارة »خترج جامعة اجملمعة 
الط����������الب املؤهلني للحديث عن الثقافة العربية واإلس����������المية« 

مبستوى مرتفع ومتوسط حسايب )2,41(. 

وباإلشارة للنتائج السابقة يتضح أمهية دور جامعة اجملمعة 
التنم����������وي يف التنمية الثقافية املس����������تدامة للمجتمع احمللي، واليت 
جاء دورها مبس����������توى مرتفع جلميع الفقرات وللمس����������توى العام 
ككل، وميك����������ن تعلي����������ل ذلك بأن جامعة اجملمعة قد س����������امهت 
بش����������كل مباش����������ر يف حتقيق التنمية الثقافية املستدامة للمجتمع 
احمللي وذلك باهتمامها ومشاركتها الفاعلة يف مجيع الفعاليات 
واألنش����������طة الثقافية اليت تقام يف املنطقة، عالوة على اهتمامها 
الكبري بعقد الدورات التدريبية والندوات التوعوية سواء لطلبتها 
أو ألف����������راد اجملتمع احملي����������ط، حيث تعمل اجلامعة س����������نويا على 
عقد عش����������رات الدورات التدريبية املتخصصة يف جمال التأهيل 

الوظيفي.

ثالثاً: دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية االجتماعية 
المستدامة في المجتمع المحلي المحيط بها:

جدول رقم )17( يوضح آراء أفراد عينة الدراسة حول 
»دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية االجتماعية 

المستدامة في المجتمع المحلي المحيط بها«
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التنمية االجتماعية
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المستوىالترتيبالمعياري

التطوعي  والعمل  احلوار  على  ومنسوبيها  اجملمعة طالهبا  تشجع جامعة 
واملشاركات الكشفية والطبية وغريها يف املناسبات الوطنية والدينية باجملتمع

مرتفع2,6187,001

املناسبات  يف  املشاركة  على  ومنسوبيها  طالهبا  اجملمعة  جامعة  تشجع 
والربامج واملبادرات االجتماعية اليت تنفذ يف اجملتمع احمللي

مرتفع2,5785,672

ألفراد  واإلرشادية  التوعوية  واحملاضرات  اللقاءات  اجملمعة  جامعة  تعقد 
اجملتمع احمللي

مرتفع2,5183,673

تشجع جامعة اجملمعة طالهبا ومنسوبيها على التفاعل مع األندية الرياضية 
مرتفع2,5183,674واجلمعيات الشبابية واخلريية وتقوية الروابط بينها وبني اجلامعة

حتث جامعة اجملمعة أعضاء هيئتها التدريسية على بيان الفرق بني االنتماء 
مرتفع2,4882,675الوطين والتعصب لطالهبا ومنسوبيها من خالل احملاضرات والدورات والندوات

خترج جامعة اجملمعة الكفاءات من الطالب الذين يسهمون بشكل فعال 
يف حل املشكالت وتقدمي االستشارات والتوجيهات ألفراد اجملتمع

مرتفع2,4682,006

المستوى العام لدور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية االجتماعية 
مرتفع-2,5284,00المستدامة بالمجتمع المحلي المحيط بها

يتضح من اجلدول رقم )17( أن عبارة »تشجع جامعة اجملمعة طالهبا ومنسوبيها على احلوار والعمل التطوعي واملشاركات الكشفية 
والطبية وغريها يف املناسبات الوطنية والدينية باجملتمع« قد جاءت من أهم أدوار جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية االجتماعية املستدامة يف 

اجملتمع احمللي احمليط هبا، حيث جاءت يف الرتتيب األول مبستوى 
مرتفع ومتوسط حسايب )2,61(، يليها عبارة »تشجع جامعة 
اجملمعة طالهبا ومنسوبيها على املشاركة يف املناسبات والربامج 
واملبادرات االجتماعية اليت تنفذ يف اجملتمع احمللي« مبستوى مرتفع 
ومتوسط حسايب )2,57(، مث العبارتان »تعقد جامعة اجملمعة 
اللقاءات واحملاضرات التوعوية واإلرشادية ألفراد اجملتمع احمللي« 
و »تشجع جامعة اجملمعة طالهبا ومنسوبيها على التفاعل مع 
الروابط  وتقوية  واخلريية  الشبابية  واجلمعيات  الرياضية  األندية 
لكل  حسايب  ومتوسط  مرتفع  مبستوى  اجلامعة«  وبني  بينها 
منهما )2,51(، مث عبارة »حتث جامعة اجملمعة أعضاء هيئتها 
التدريسية على بيان الفرق بني االنتماء الوطين والتعصب لطالهبا 
ومنسوبيها من خالل احملاضرات والدورات والندوات« مبستوى 
مرتفع ومتوسط حسايب )2,48(، وأخرياً جاءت عبارة »خترج 
جامعة اجملمعة الكفاءات من الطالب الذين يسهمون بشكل 

فعال يف حل املشكالت وتقدمي االستشارات والتوجيهات ألفراد 
اجملتمع« مبستوى مرتفع ومتوسط حسايب )2,46(. 

وباإلشارة للنتائج السابقة يتضح أمهية دور جامعة اجملمعة 
يف حتقيق التنمية االجتماعية املستدامة للمجتمع احمللي، واليت 
العام  وللمستوى  الفقرات  جلميع  مرتفع  مبستوى  دورها  جاء 
ككل، وميكن تعليل ذلك بأن جامعة اجملمعة قد سامهت بشكل 
مباشر يف التنمية االجتماعية للمجتمع احمللي وذلك باهتمامها 
يف عمل اللقاءات والندوات وإجياد حلول للمشكالت وتقدمي 
االستشارات اليت تدعم العالقات االجتماعية معهم، وتأخذ 
بعني االعتبار دعم الرفاه االجتماعي لألفراد يف اجملتمع احمللي.

رابعاً: دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية الخدمية 
المستدامة في المجتمع المحلي المحيط بها: 
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جدول رقم )18( يوضح آراء أفراد عينة الدراسة حول »دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية الخدمية المستدامة 
بالمجتمع المحلي المحيط بها«

المتوسط التنمية الخدمية
الحسابي

االنحراف 
المستوىالترتيبالمعياري

توفر جامعة اجملمع����������ة اخلدمات االلكرتونية والتقنية يف التواصل مع 
طالهبا ومنسوبيها

مرتفع2,5785,671

توفر جامعة اجملمعة اللقاءات الصفية والوس����������ائط التعليمية املتنوعة 
املطبوعة واملرئية واملسموعة وااللكرتونية ألفراد اجملتمع احمللي

مرتفع2,5183,672

تعمل جامعة اجملمعة على تقدمي منح وخدمات متس شرائح اجملتمع 
مثل ذوي االحتياجات اخلاصة وذوي ش����������هداء الواجب يف اجملتمع 

احمللي
مرتفع2,4280,673

تس����������اهم جامع����������ة اجملمعة يف التنمية املس����������تدامة م����������ن خالل تقدمي 
اخلدمات االستشارية ألفراد اجملتمع احمللي

مرتفع2,4080,004

حيف����������ز التدريس اجلامعي يف جامعة اجملمع����������ة الطالب املبدعني من 
خالل توفري الدعم املادي واملعنوي هلم وألفكارهم

مرتفع2,3779,005

المستوى العام لدور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية 
مرتفع-2,4581,67الخدمية المستدامة بالمجتمع المحلي المحيط بها

جامعة  »توفر  عبارة  أن   )18( رقم  اجلدول  من  يتضح   
طالهبا  مع  التواصل  يف  والتقنية  االلكرتونية  اخلدمات  اجملمعة 
حتقيق  يف  اجملمعة  جامعة  أدوار  أهم  من  ومنسوبيها« كانت 
التنمية اخلدمية املستدامة باجملتمع احمللي احمليط هبا، حيث جاءت 
يف الرتتيب األول مبستوى مرتفع ومتوسط حسايب )2,57(، 
اللقاءات الصفية والوسائط  يليها عبارة »توفر جامعة اجملمعة 
التعليمية املتنوعة املطبوعة واملرئية واملسموعة وااللكرتونية ألفراد 
 ،)2,51( حسايب  ومتوسط  مرتفع  مبستوى  احمللي«  اجملتمع 
وخدمات  منح  تقدمي  على  اجملمعة  جامعة  »تعمل  عبارة  مث 
وذوي  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  مثل  اجملتمع  شرائح  متس 
ومتوسط  مرتفع  مبستوى  احمللي«  اجملتمع  يف  الواجب  شهداء 
يف  اجملمعة  جامعة  »تساهم  عبارة  يليها   ،)2,42( حسايب 
التنمية املستدامة من خالل تقدمي اخلدمات االستشارية ألفراد 
 ،)2,40( حسايب  ومتوسط  مرتفع  مبستوى  احمللي«  اجملتمع 

وأخرياً جاءت عبارة »حيفز التدريس اجلامعي يف جامعة اجملمعة 
الطالب املبدعني من خالل توفري الدعم املادي واملعنوي هلم 

ألفكارهم« مبستوى مرتفع ومتوسط حسايب )2,37(. 
      وباإلشارة للنتائج السابقة يتضح أمهية دور جامعة 
احمللي،  للمجتمع  املستدامة  اخلدمية  التنمية  اجملمعة يف حتقيق 
وللمستوى  الفقرات  جلميع  مرتفع  مبستوى  دورها  جاء  واليت 
العام ككل، وميكن تعليل ذلك بأن جامعة اجملمعة قد سامهت 
باهتمامها  وذلك  احمللي  للمجتمع  املختلفة  اخلدمات  بتوفري 
بتسهيل عقد اللقاءات بني أبناء اجملتمع احمللي، وتوفري بعض 
املادي  الدعم  وتقدمي  اخلاصة،  احلاجات  لذوي  اخلدمات 

واملعنوي للطلبة املبدعني واحملتاجني يف اجملتمع احمللي.
التنمية  تحقيق  في  المجمعة  جامعة  دور  خامسًا: 

السياحية المستدامة بالمجتمع المحلي المحيط بها:
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جدول رقم )19( يوضح آراء أفراد عينة الدراسة حول »دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية السياحية 
المستدامة بالمجتمع المحلي المحيط بها«

المتوسط التنمية السياحية
الحسابي

االنحراف 
المستوىالترتيبالمعياري

تتيح جامعة اجملمعة الفرصة لطالهبا ومنس����������وبيها املش����������اركة يف املناسبات 
مرتفع2,5284,001واملهرجانات وإقامة املعارض الوطنية

تنظم جامعة اجملمعة لطالهبا ومنس����������وبيها وأفراد اجملتمع احمللي املسابقات 
مرتفع2,4381,002واملهرجانات واملعارض الوطنية

تش����������ارك جامعة اجملمعة القطاع احلكومي واخلاص من خالل املهرجانات 
مرتفع2,4381,003السياحية اليت تقام يف اجملتمع احمللي

تدعم جامعة اجملمعة األنش����������طة والربامج واملهرجانات السياحية اليت تقام 
مرتفع2,3979,674يف اجملتمع احمللي من خالل التنظيم والتخطيط واملشاركة

تنفذ جامعة اجملمعة املسرحيات الرتفيهية واألناشيد الوطنية يف مسارحها 
مرتفع2,3477,675باملناسبات الوطنية واإلجازات الصيفية

المس�������توى العام لدور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية السياحية 
مرتفع-2.4280.67المستدامة بالمجتمع المحلي المحيط بها

يتضح من اجلدول )19( أن عبارة »تتيح جامعة اجملمعة 
الفرصة لطالهبا ومنسوبيها املشاركة يف املناسبات واملهرجانات 
وإقامة املعارض الوطنية« كانت من أهم أدوار جامعة اجملمعة 
احمليط  احمللي  باجملتمع  املستدامة  السياحية  التنمية  حتقيق  يف 
هبا، حيث جاءت يف الرتتيب األول مبستوى مرتفع ومتوسط 
اجملمعة  جامعة  »تنظم  العبارتان  يليها   ،)2,52( حسايب 
لطالهبا ومنسوبيها وأفراد اجملتمع احمللي املسابقات واملهرجانات 
واملعارض الوطنية« و »تشارك جامعة اجملمعة القطاع احلكومي 
واخلاص من خالل املهرجانات السياحية اليت تقام يف اجملتمع 
عبارة  مرتفع ومتوسط حسايب )2,43(، مث  احمللي« مبستوى 
»تدعم جامعة اجملمعة األنشطة والربامج واملهرجانات السياحية 
والتخطيط  التنظيم  خالل  من  احمللي  اجملتمع  يف  تقام  اليت 

واملشاركة« مبستوى مرتفع ومتوسط حسايب )2,39(، وأخرياً 
الرتفيهية  املسرحيات  اجملمعة  جامعة  »تنفذ  عبارة  جاءت 
واألناشيد الوطنية يف مسارحها باملناسبات الوطنية واإلجازات 

الصيفية« مبستوى مرتفع ومتوسط حسايب )2,34(.
وباإلشارة للنتائج السابقة يتضح أمهية دور جامعة اجملمعة يف 
حتقيق التنمية السياحية املستدامة للمجتمع احمللي، واليت جاء 
دورها مبستوى مرتفع جلميع الفقرات وللمستوى العام ككل، 
بشكل  سامهت  قد  اجملمعة  جامعة  بأن  ذلك  تعليل  وميكن 
كبري بعقد ودعم األنشطة الفنية والرتفيهية وإقامة املهرجانات 

املختلفة يف اجملتمع احمللي.
سادساً: دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية الصناعية 

المستدامة بالمجتمع المحلي المحيط بها:
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جدول رقم )20( يوضح آراء أفراد عينة الدراسة حول »دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة 
بالمجتمع المحلي المحيط بها«

المتوسط التنمية الصناعية
الحسابي

االنحراف 
المستوىالترتيبالمعياري

تعمل جامعة اجملمعة على االس����������تفادة م����������ن املدن واملناطق الصناعية يف اجملتمع 
متوسط2,2976,331احمللي من خالل االبتكار واإلنتاج والشراكة مع املصانع القائمة

تنظم جامعة اجملمعة الدورات وورش العمل لطالهبا اخلرجيني من أجل تشجيع 
متوسط2,2474,672ودعم االجتاه حنو التجارة واالستثمار يف اجملال الصناعي

تقوم جامعة اجملمعة بتنفيذ ودعم األحباث والدراس����������ات العلمية اليت تسهم يف 
متوسط2,2274,003عالج مشكالت القطاع الصناعي باجملتمع احمللي وتؤدي إىل تطوره

تساعد جامعة اجملمعة املصانع املنتشرة يف اجملتمع احمللي بعمل دراسات اجلدوى 
متوسط2,2274,004وخطط التطوير يف األداء واإلنتاج

حتفز جامعة اجملمعة املشاريع اإلنتاجية لطالهبا ومنسوبيها واليت تالءم متطلبات 
متوسط2,2073,335القطاع الصناعي يف اجملتمع احمللي

المس�������توى العام ل�������دور جامعة المجمعة ف�������ي تحقيق التنمي�������ة الصناعية 
متوسط-2.2374.33المستدامة بالمجتمع المحلي المحيط بها

يتضح من اجل����������دول )20( أن عبارة »تعمل جامعة اجملمعة 
على االستفادة من املدن واملناطق الصناعية يف اجملتمع احمللي من 
خالل االبتكار واإلنتاج والشراكة مع املصانع القائمة« كانت من 
أهم أدوار جامعة اجملمعة يف التنمية الصناعية املستدامة باجملتمع 
احمللي احمليط باجلامعة، حيث جاءت يف الرتتيب األول مبستوى 
متوسط، ومتوسط حسايب )2,29(، يليها عبارة »تنظم جامعة 
اجملمعة الدورات وورش العمل لطالهبا اخلرجيني من أجل تشجيع 
ودع����������م االجتاه حنو التجارة واالس����������تثمار يف اجمل����������ال الصناعي« 
مبستوى متوسط ومتوس����������ط حسايب )2,24(، مث عباريت »تقوم 
جامع����������ة اجملمعة بتنفيذ ودعم األحباث والدراس����������ات العلمية اليت 
تس����������هم يف عالج مش����������كالت القطاع الصناعي باجملتمع احمللي 
وتؤدي إىل تطوره« و«تساعد جامعة اجملمعة املصانع املنتشرة يف 
اجملتمع احمللي بعمل دراسات اجلدوى وخطط التطوير يف األداء 
واإلنتاج« مبس����������توى متوسط ومتوسط حسايب )2,22(، وأخرياً 
جاءت عبارة »حتفز جامعة اجملمعة املش����������اريع اإلنتاجية لطالهبا 

ومنس����������وبيها واليت تالءم متطلبات القط����������اع الصناعي يف اجملتمع 
احمللي« مبستوى متوسط ومتوسط حسايب )2,20(.

وباإلش����������ارة للنتائج السابقة يتضح أمهية تفعيل دور جامعة 
اجملمعة التنموي يف اجملال الصناعي، واليت جاء دورها مبس����������توى 
متوس����������ط وللمس����������توى العام ككل، وميكن إرجاع سبب ذلك 
ب����������أن جامعة اجملمعة مثلها كباق����������ي اجلامعات احمللية يف اململكة 
العربية السعودية وعلى املستوى اإلقليمي لدول اجلوار ما زالت 
غري قادة على االندماج يف القطاع الصناعي وذلك ألس����������باب 
متعددة، واليت منها صعوبة العمل ضمن هذا القطاع ملا يتطلب 
م����������ن إمكانيات مادي����������ة وفنية، وهذا ما يؤك����������د أمهية بذل مزيد 
من اجلهود م����������ن اجلامعة لتوطيد العالقة والش����������راكة بينها وبني 

املؤسسات الصناعية يف اجملتمع.
المجمعة  جامعة  دور  ما  الخامس:  التساؤل  نتائج  ثانياً: 
في تحقيق التنمية المستدامة للسكان بالمجتمع المحلي 
في مجاالت )التدريب واالبتعاث، البحث العلمي، توفير 

برامج الدراسات العليا(؟
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جدول رقم )21( يوضح آراء أفراد عينة الدراسة حول »دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية المستدامة 
للسكان بالمجتمع المحلي في مجاالت )التدريب واالبتعاث، البحث العلمي، الدراسات العليا(«

مجاالت دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية 
المستدامة للسكان بالمجتمع المحلي

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المستوىالترتيبالمعياري

مرتفع2,5384,331التدريب واالبتعاث للسكان يف اجملتمع احمللي
مرتفع2,4280,672توجيه البحث العلمي لصاحل السكان يف اجملتمع احمللي
مرتفع2,4080,003دور اجلامعة يف توفري فرص االلتحاق بالدراسات العليا

المس�������توى الع�������ام لدور جامع�������ة المجمعة في تحقي�������ق التنمية 
مرتفع-2,4581,67المستدامة للسكان بالمجتمع المحلي

يوضح اجلدول رقم )21( أن »دور جامعة اجملمعة يف حتقيق 
التنمية املس����������تدامة جملال التدريب واالبتعاث للسكان باجملتمع 
احمللي جاء يف الرتتيب األول مبس����������توى مرتفع ومتوسط حسايب 
)2,53(، أم����������ا يف الرتتيب الثاين فقد جاء دور جامعة اجملمعة 
يف حتقيق التنمية املستدامة جملال توجيه البحث العلمي للسكان 
باجملتمع احمللي مبستوى مرتفع ومتوسط حسايب )2,42(، بينما 
جاء دور اجلامعة يف توفري فرص االلتحاق بالدراس����������ات العليا 
بالرتتيب الثالث واألخري مبس����������توى متوس����������ط ومتوسط حسايب 
)2,40(، وميكن تفس����������ري ذلك حبرص جامعة اجملمعة كجامعة 
ناش����������ئة على تدريب وابتعاث املنتس����������بني هلا اكادميياً، رغبة يف 
تطوير مؤهالهتم العلمية من خ����������الل التدريب واالبتعاث، ومبا 

ينعكس اجيابياً عل����������ى الدور األكادميي والعلمي للجامعة، كما 
أنه من الطبيع����������ي أن يكون اهتمام اجلامع����������ة بالبحث العلمي 
متأخراً للمرتبة الثانية ذلك بسبب ترتيب أولوية االهتمام والذي 
يتناغم مع تطور عمادة البحث العلمي يف أي جامعة ناش����������ئة، 
أيضا قد جند أنه من الطبيعي أن تكون فرص االلتحاق بربامج 
الدراس����������ات العليا يف املرتبة األخرية من االهتمام على مستوى 
أي جامعة ناش����������ئة وذلك بسبب تناغم هذا االهتمام مع تطور 

اجلامعة الناشئة واستحداثها لربامج الدراسات العليا فيها.
أواًل: دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية المس�������تدامة 
للسكان بالمجتمع المحلي في مجال التدريب واالبتعاث:

جدول رقم )22( يوضح آراء أفراد عينة الدراسة حول »دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية المستدامة 
للسكان بالمجتمع المحلي في مجال التدريب واالبتعاث«

عبارات دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية المستدامة 
للسكان بالمجتمع المحلي في مجال التدريب واالبتعاث 

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المستوىالترتيبالمعياري

تس����������هم جامعة اجملمعة يف عقد ال����������دورات التدريبية لطالهبا لتهيئتهم 
مرتفع2,6186,931وتأهيلهم وظيفياً يف قطاعات العمل باجملتمع احمللي

توفر جامعة اجملمعة الدورات والبعثات اخلارجية لطالهبا ومنس����������وبيها 
مرتفع2,5785,602املتميزين

تصمم جامعة اجملمعة الربامج واألنشطة لتمكني طالهبا من التعرف 
مرتفع2,5685,273على موارد اجملتمع احمللي
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عبارات دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية المستدامة 
للسكان بالمجتمع المحلي في مجال التدريب واالبتعاث 

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المستوىالترتيبالمعياري

تتابع جامعة اجملمعة خرجييها يف س����������وق العمل بشكل مستمر لتغيري 
متوسط2,4681,934وحتديث خططها املستقبلية مبا يتالءم مع حاجات السوق ومتطلباته

يقضي طالب بعض التخصصات األكادميية جبامعة اجملمعة ساعاهتم 
متوسط2,4681,935التدريبية يف العمل باملصانع ومراكز اإلنتاج القائمة يف اجملتمع احمللي

المس�������توى العام ل�������دور جامع�������ة المجمعة في تحقي�������ق التنمية 
المس�������تدامة للس�������كان بالمجتمع المحلي ف�������ي مجال التدريب 

واالبتعاث
مرتفع-2.5384.33

يتضح من اجلدول رقم )22( أن عبارة »تسهم جامعة اجملمعة 
يف عقد الدورات التدريبية لطالهبا لتهيئتهم وتأهيلهم وظيفياً 
أدوار  أهم  من  احمللي« كانت  باجملتمع  العمل  قطاعات  يف 
باجملتمع  للسكان  املستدامة  التنمية  حتقيق  يف  اجملمعة  جامعة 
احمللي يف جمال التدريب واالبتعاث، حيث جاءت يف الرتتيب 
األول مبستوى مرتفع ومتوسط حسايب )2,61(، يليها عبارة 
»تصّمم جامعة اجملمعة الربامج واألنشطة لتمكني طالهبا من 
ومتوسط  مرتفع  مبستوى  احمللي«  اجملتمع  موارد  على  التعرف 
الربامج  اجملمعة  جامعة  »تصمم  عبارة  مث   ،)2,57( حسايب 
اجملتمع  موارد  على  التعرف  من  طالهبا  لتمكني  واألنشطة 
وأخرياً   ،)2,56( حسايب  ومتوسط  مرتفع  مبستوى  احمللي« 
جاءت العبارتان »تتابع جامعة اجملمعة اخلرجيني منها يف سوق 
مبا  املستقبلية  لتغيري وحتديث خططها  بشكل مستمر  العمل 
طالب  و»يقضي  ومتطلباته«  السوق  حاجات  مع  يتالءم 

بعض التخصصات األكادميية جبامعة اجملمعة ساعاهتم التدريبية 
يف العمل باملصانع ومراكز اإلنتاج القائمة يف اجملتمع احمللي« 

مبستوى مرتفع ومتوسط حسايب )2,46(.

اجملمعة  جامعة  دور  أمهية  يتضح  السابقة  للنتائج  وباإلشارة 
التنموي يف جمال التدريب واالبتعاث، واليت جاء دورها مبستوى 
مرتفع وللمستوى العام ككل، وميكن تفسري ذلك بأن جامعة 
اجملمعة تبذل الكثري من اجلهود يف هذا اجملال وال سيما يف جمال 
اجملتمع  باستمرار ألفراد  تعقدها  واليت  التدريبية  الدورات  عقد 
احمللي، وكذلك التزامها بإيفاد الطلبة املتميزين من اجملتمع احمللي 
املاجستري  درجيت  على  للحصول  التعليمية  بالبعاث  للجامعة 

والدكتوراه.

ثانياً: دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية المستدامة 
للسكان بالمجتمع المحلي في مجال البحث العلمي:

جدول رقم )23( يوضح آراء أفراد عينة الدراسة حول »دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية المستدامة 
بالمجتمع المحلي في مجال البحث العلمي«

عبارات دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية المستدامة 
بالمجتمع المحلي في مجال البحث العلمي

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المستوىالترتيبالمعياري

تعق����������د جامعة اجملمعة املؤمترات وامللتقيات العلمية على املس����������تويني احمللي 
مرتفع2,4882,671والدويل بشكل دوري ومتنوع

تس����������هم جامعة اجملمعة يف دفع تكاليف نشر األحباث والكتب والرسائل 
العلمية والرتمجات للطالب وأعضاء اهليئة التدريس����������ية والباحثني املميزين 

باجملتمع احمللي
مرتفع2,4581,002
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عبارات دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية المستدامة 
بالمجتمع المحلي في مجال البحث العلمي

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المستوىالترتيبالمعياري

تقوم جامعة اجملمعة بتسويق واستثمار الكتب املرتمجة والبحوث والدراسات 
مرتفع2,4481,003والرسائل العلمية من خالل مركز النشر والرتمجة ومراكز البحوث فيها

يش����������جع التدريس اجلامعي يف جامع����������ة اجملمعة الط����������الب وأعضاء اهليئة 
التدريسية على ممارسة البحث والدراسات العلمية حول قضايا ومشكالت 

اجملتمع احمللي
مرتفع2,4381,004

هتي����������ئ جامعة اجملمع����������ة للباحثني يف اجملتمع احمللي التس����������هيالت واألجهزة 
مرتفع2,3979,675واملواد الالزمة لتنفيذ أحباثهم العلمية تشجيعاً ودعماً هلم

خترج جامعة اجملمعة كفاءات متتلك مهارات البحث العلمي والقدرة على 
مرتفع2,3678,676التعامل مع قواعد البيانات احمللية والعاملية

المس�������توى العام لدور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية المستدامة 
مرتفع-2,4280,67بالمجتمع المحلي في مجال البحث العلمي

يتضح من اجلدول رقم )23( أن عبارة »تعقد جامعة 
احمللي  املستويني  العلمية على  وامللتقيات  املؤمترات  اجملمعة 
أدوار  أهم  من  ومتنوع« كانت  دوري  بشكِل  والدويل 
جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية املستدامة للسكان باجملتمع 
احمللي يف جمال البحث العلمي، حيث جاءت يف الرتتيب 
يليها   ،)2,48( حسايب  ومتوسط  مرتفع  مبستوى  األول 
نشر  تكاليف  دفع  يف  اجملمعة  جامعة  »تسهم  عبارة 
للطالب  والرتمجات  العلمية  والرسائل  والكتب  األحباث 
وأعضاء اهليئة التدريسية والباحثني املميزين باجملتمع احمللي« 
مبستوى مرتفع ومتوسط حسايب )2,45(، مث عبارة »تقوم 
جامعة اجملمعة بتسويق واستثمار الكتب املرتمجة والبحوث 
النشر  مركز  خالل  من  العلمية  والرسائل  والدراسات 
ومتوسط  مرتفع  مبستوى  فيها«  البحوث  ومراكز  والرتمجة 
حسايب )2,44(، يليها عبارة »يشجع التدريس اجلامعي 
التدريسية على  يف جامعة اجملمعة الطالب وأعضاء اهليئة 
ممارسة البحث والدراسات العلمية حول قضايا ومشكالت 
اجملتمع احمللي« مبستوى مرتفع ومتوسط حسايب )2,43(، 

مث عبارة »هتيئ جامعة اجملمعة للباحثني يف اجملتمع احمللي 
التسهيالت واألجهزة واملواد الالزمة لتنفيذ أحباثهم العلمية 
ومتوسط حسايب  متوسط  مبستوى  هلم«  ودعماً  تشجيعاً 
اجملمعة  جامعة  »هتيئ  عبارة  جاءت  وأخرياً   ،)2,39(
واملواد  واألجهزة  التسهيالت  احمللي  اجملتمع  يف  للباحثني 
هلم«  ودعماً  تشجيعاً  العلمية  أحباثهم  لتنفيذ  الالزمة 

مبستوى مرتفع ومتوسط حسايب )2,36(. 
جامعة  دور  أمهية  يتضح  السابقة  للنتائج  وباإلشارة   
جاء  واليت  العلمي،  البحث  مجال  في  التنموي  اجملمعة 
دورها مبستوى مرتفع وللمستوى العام ككل، وميكن تفسري 
ذلك بأن جامعة اجملمعة تبذل الكثري من اجلهود يف هذا 
اجملال وال سيما يف جمال عقد املؤمترات والندوات العلمية، 
تواجه  اليت  املشكالت  حلل  العلمي  البحث  وتوظيف 

اجملتمع احمللي.
ثالثاً: دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية 

المستدامة للسكان بالمجتمع المحلي في مجال توفير 
فرص االلتحاق بالدراسات العليا:
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جدول رقم )24( يوضح آراء أفراد عينة الدراسة حول »دور جامعة المجمعة في تحقيق التنمية المستدامة 
للسكان بالمجتمع المحلي في مجال توفير فرص االلتحاق بالدراسات العليا«

المتوسط توفير فرص االلتحاق بالدراسات العليا في المجتمع المحلي
الحسابي

االنحراف 
المستوىالترتيبالمعياري

حتث جامعة اجملمعة منس����������وبيها من املعيدين واحملاضرين على اس����������تكمال 
دراساهتم العليا من خالل االبتعاث الداخلي واخلارجي وحتفزهم يف ذلك 

حتقيقاً للتنمية املستدامة يف اجملتمع احمللي
مرتفع2,5284,001

تعمل برامج الدراس����������ات العليا جبامعة اجملمعة عل����������ى تبصري أفراد اجملتمع 
مرتفع2,4581,672خبطورة جرائم اإلرهاب والتطرف على اخلطط التنموية للمجتمع

تعزز برامج الدراسات العليا جبامعة اجملمعة قيم املواطنة الصاحلة يف نفوس 
مرتفع2,4080,003طالهبا ومنسوبيها

تساهم برامج الدراسات العليا جبامعة اجملمعة يف توجيه طالهبا ومنسوبيها 
مرتفع2,3678,674حنو االستفادة من إمكانيات ومقومات اجملتمع احمللي

تدعم وتش����������جع جامعة اجملمعة طالهبا ومنسوبيها على حضور املؤمترات 
مرتفع2,3478,005والندوات واملشاركة فيها سواًء كان ذلك داخل اململكة أو خارجها

تعم����������ل جامعة اجملمعة على تنمي����������ة مهارات وق����������درات طالهبا يف برامج 
الدراسات العليا مبا ينعكس اجيابياً على حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع 

احمللي
متوسط2,3377,676

المس�������توى العام لدور الجامع�������ة في توفير ف�������رص االلتحاق ببرامج 
مرتفع-2,4080,00الدراسات العليا للسكان في المجتمع المحلي

جامعة  »حتث  عبارة  أن   )24( رقم  اجلدول  من  يتضح 
استكمال  على  واحملاضرين  املعيدين  من  منسوبيها  اجملمعة 
دراساهتم العليا من خالل االبتعاث الداخلي واخلارجي وحتفزهم 
يف ذلك حتقيقاً للتنمية املستدامة يف اجملتمع احمللي« كانت من 
أهم أدوار جامعة اجملمعة يف حتقيق التنمية املستدامة للسكان 
باجملتمع احمللي يف جمال توفري فرص االلتحاق بالدراسات العليا، 
ومتوسط  مرتفع  ومبستوى  األول  الرتتيب  يف  جاءت  حيث 
حسايب )2,52(، يليها عبارة »تعمل برامج الدراسات العليا 
جبامعة اجملمعة على تبصري أفراد اجملتمع خبطورة جرائم اإلرهاب 
مرتفع  مبستوى  للمجتمع«  التنموية  اخلطط  على  والتطرف 

ومتوسط حسايب )2,45(، مث عبارة »تعزز برامج الدراسات 
طالهبا  نفوس  يف  الصاحلة  املواطنة  قيم  اجملمعة  جبامعة  العليا 
ومنسوبيها« مبستوى مرتفع ومتوسط حسايب )2,40(، يليها 
عبارة »تساهم برامج الدراسات العليا جبامعة اجملمعة يف توجيه 
ومقومات  إمكانيات  من  االستفادة  حنو  ومنسوبيها  طالهبا 
 ،)2,36( حسايب  ومتوسط  مرتفع  مبستوى  احمللي«  اجملتمع 
ومنسوبيها  طالهبا  اجملمعة  جامعة  وتشجع  »تدعم  عبارة  مث 
على حضور املؤمترات والندوات واملشاركة فيها سواًء كان ذلك 
داخل اململكة أو خارجها« مبستوى متوسط ومتوسط حسايب 
على  اجملمعة  جامعة  »تعمل  عبارة  جاءت  وأخرياً   ،)2,34(
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مبا  العليا  الدراسات  برامج  تنمية مهارات وقدرات طالهبا يف 
ينعكس اجيابياً على  حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع احمللي« 

مبستوى متوسط ومتوسط حسايب )2,33(.
وباإلشارة للنتائج السابقة يتضح أمهية دور جامعة اجملمعة 
التنموي في مجال توفير برامج الدراسات العليا للسكان في المجتمع 
المحلي واليت جاء دورها مبستوى مرتفع وللمستوى العام ككل، 
وميكن تفسري ذلك بأن جامعة اجملمعة قد وفرت فرص حصول 
العايل يف  والدبلوم  املاجستري  لدرجة  احمللي  اجملتمع  يف  الطلبة 
العديد من التخصصات، مما وفر اجلهد والتكاليف على كثري 

من الطلبة من السكان احملليني.
التساؤل السادس: ما الرؤية العلمية لتطوير دور جامعة 
المجمعة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع المحلي 

المحيط بها؟ 
لإلجابة على هذا التس����������اؤل مت عقد )5( لقاءات بأوقات 
خمتلف����������ة بواق����������ع )4-6( خرباء يف كل لق����������اء، وقد كان اهلدف 
الرئيس من هذه اللقاءات استطالع آراءهم لوضع تصور مقرتح 
ل����������دور جامعة اجملمعة يف التنمية احمللية املس����������تدامة، وباالعتماد 
عل����������ى املقابالت اليت متت مع اجلماعات البؤرية، مت حتديد أهم 

الرؤى اليت أكد املشاركني عليها، واليت تتمثل فيما يلي:
الرتكي����������ز على أمهي����������ة التنوع يف التخصص����������ات العلمية   .1
واإلنس����������انية اليت ُتدّرس يف جامعة اجملمعة مبا يتناسب 

مع حاجة السوق احمللي من الوظائف واألعمال.
توف����������ري بيئة مناس����������بة للبحث العلمي املتمي����������ز واملرتبط   .2
باحتياج����������ات املؤسس����������ات اإلنتاجي����������ة م����������ن الوظائف 

واألعمال باجملتمع احمللي احمليط باجلامعة.
الرتكي����������ز على تقيي����������م كفاءة أعضاء هيئ����������ة التدريس يف   .3
جامعة اجملمعة على أساس نشاطاهتم وأعماهلم اخلاصة 
خبدمة اجملتمع احمللي باإلضافة إىل كفاءهتم يف التدريس 

والبحث العلمي.
بناء وتعزيز الش����������راكات التعليمية ب����������ني جامعة اجملمعة   .4
والقطاع اخلاص لتوفري فرص التعليم والتدريب للشباب 
العاطل����������ني عن العمل، مبا يكس����������بهم مهارات وقدرات 
يف احلص����������ول على الوظائف اليت يوفرها القطاع اخلاص 

باجملتمع احمللي.

تصميم وتطوير اهلياكل اجلامعية اخلاصة جبامعة اجملمعة،   .5
مبا يتناسب مع متطلبات وحاجات اجملتمع احمللي.

فتح القنوات واالبتعاد عن االنعزالية بني جامعة اجملمعة   .6
ومؤسسات اجملتمع احمللي، ومشاركتهم يف الرأي خاصة 
باملس����������ائل اليت تتعلق بالتنمية املستدامة باجملتمع احمللي 

احمليط باجلامعة.
التع����������اون والتكامل بني الكليات واألقس����������ام األكادميية   .7
اخلط����������ط  لتطوي����������ر  اجملمع����������ة،  جامع����������ة  املختلف����������ة يف 
واالس����������رتاتيجيات اخلاصة بالتنمية املس����������تدامة باجملتمع 

احمللي احمليط باجلامعة.
قيام جامعة اجملمعة باستثمار الفرص والتقنيات احلديثة،   .8
لنش����������ر برامج التعليم ع����������ن بعد والتعلي����������م االلكرتوين، 
والوص����������ول باخلدم����������ات التعليمية والتدريبي����������ة إىل كافة 

املناطق احمليطة باجلامعة.
اهتمام جامعة اجملمعة بتوفري الكتب والنشرات العلمية   .9
واإلحصاءات ومصادر املعرفة، وجعلها متاحة للسكان 

باجملتمع احمللي احمليط باجلامعة.
10.  قيام جامعة اجملمعة بعقد الدورات التدريبية املتخصصة 
للخرجيني هبدف تعزي����������ز قواعد املعرفة واملهارة العملية 

لديهم.
11.  قيام جامعة اجملمعة برصد املش����������كالت االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية واخلدمية والسياحية والصناعية 
اليت يعاين منها اجملتمع احمللي احمليط باجلامعة، والعمل 
عل����������ى إجياد احللول املناس����������بة هلا، م����������ن خالل إجراء 

الدراسات والبحوث.
12.  قيام جامعة اجملمعة بتسويق املنتجات املهنية واحلرفية 
اليت تقوم املؤسس����������ات بإنتاجها باجملتمع احمللي احمليط 
باجلامعة، وذلك عند طريق تنظيم املعارض التسويقية 

داخل وخارج اجلامعة.
مناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها:

أواًل: مناقشة نتائج الدراسة: 
بعد استعراض نتائج الدراسة تبني ما يلي:
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أن جامعة اجملمعة تقوم ب����������دور حيوي ومهم يف حتقيق  	•
التنمية املستدامة باجملتمع احمللي احمليط هبا، وأصبحت 
قطب تنموي امتدت آثاره التنموية املختلفة لقطاعات 
متعددة يف اجملتمع احمللي بشكل خاص وللمنطقة بشكل 
عام، حيث أظهرت النتائج أن هناك أثراً إجيابياً جلامعة 
اجملمع����������ة على كافة القطاعات االجتماعية واالقتصادية 
والثقافية واالجتماعية واخلدمية والسياحية والصناعية، 
واليت تصب بش����������كل مباش����������ر يف صاحل التنمية احمللية، 
وهذه اآلثار قد ارتبطت بالفرتة الزمنية اليت تأسس����������ت 
فيه����������ا اجلامعة، وتزايد معها أعداد الطالب والس����������كان 
واألنش����������طة املرتبطة هبا، إذ تضاعفت أعداد الس����������كان 
باجملتمع احملل����������ي احمليط باجلامعة، مما يعين ارتفاع معدل 
النمو الس����������كاين، وهذه الزيادة تف����������وق الزيادة الطبيعية 
للس����������كان ومعدالت النمو الس����������كاين على مس����������توى 
اململكة، مما يشري إىل أن جامعة اجملمعة قد استقطبت 
م����������ن املناطق املختلفة باململكة عقب تأسيس����������ها عدداً 
م����������ن أعضاء هيئة التدريس والعاملني للعمل هبا، حيث 
انعكس ذل����������ك إجيابياً عل����������ى الكثافة الس����������كانية ومنو 
األعم����������ال يف قطاع اخلدمات والتجارة وغريها مبحافظة 

اجملمعة واجملتمع احمللي احمليط باجلامعة.
كم����������ا اتض����������ح أن جامعة اجملمعة أس����������همت يف حتقيق  	•
التنمي����������ة االجتماعية املس����������تدامة باجملتمع احمللي احمليط 
هبا، من خالل تش����������جيع طالهبا ومنسوبيها على احلوار 
والعمل التطوعي واملش����������اركات يف املناس����������بات الوطنية 
واالجتماعية والدينية اليت تنفذ يف اجملتمع احمللي احمليط 
هبا، حيث تقوم بعقد اللق����������اءات واحملاضرات التوعوية 
واإلرش����������ادية ألفراد اجملتمع احمللي احمليط هبا، وتش����������جع 
طالهبا ومنس����������وبيها على التفاعل مع األندية الرياضية 

واجلمعيات الشبابية واخلريية وتقوية الروابط بينهما.
أما على مس����������توى إس����������هام جامعة اجملمع����������ة يف حتقيق  	•
التنمية الثقافية املس����������تدامة باجملتم����������ع احمللي احمليط هبا، 
فق����������د أظهرت النتائج أن اجلامع����������ة تقوم بعقد الدورات 
واحملاض����������رات التوعوية والدينية والثقافية، وتس����������تضيف 

باحثني متنوعي الثقافة إلعطاء احملاضرات العلمية.
وعلى مس����������توى التنمية املس����������تدامة يف جمال اخلدمات  	•
اليت تقدمها جامعة اجملمعة للمجتمع احمللي احمليط هبا، 
فقد أظه����������رت النتائج أن اجلامعة تقوم بتوفري اخلدمات 
اإللكرتونية والتقنية يف التواصل مع طالهبا ومنسوبيها، 
وتوفر الوس����������ائط التعليمي����������ة املتنوعة املطبوع����������ة واملرئية 
واملس����������موعة واإللكرتونية ألفراد اجملتمع احمللي، وتعمل 
عل����������ى تقدمي منح وخدمات متس ش����������رائح اجملتمع مثل 
ذوي االحتياج����������ات اخلاصة وذوي ش����������هداء الواجب 
واملرابطني من سكان اجملتمع احمللي احمليط هبا، باإلضافة 
اىل تقدمي االستشارات االجتماعية واألسرية والنفسية.

أما يف جمال التنمية السياحية املستدامة باجملتمع احمللي  	•
احمليط باجلامعة، فقد أظهرت النتائج أهنا تقوم مبشاركة 
اجلهات الرمسية واخلاصة يف املهرجانات السياحية اليت 
تقام يف اجملتم����������ع احمللي، وتعمل على دعم األنش����������طة 
والربام����������ج واملهرجانات الس����������ياحية اليت تقام يف اجملتمع 

احمللي من خالل التنظيم والتخطيط واملشاركة.
كما أوضحت النتائج متيز جامعة اجملمعة بتقدمي فرص  	•
االبتعاث للس����������كان باجملتمع احملل����������ي احمليط هبا وذلك 
إلكمال دراس����������اهتم العليا، كما أس����������همت يف توظيف 
البحث العلمي حلل مش����������اكل السكان باجملتمع احمللي 

احمليط هبا.
•		وتلتقي هذه النتائج مع دراس����������ة املومين )2016( اليت 
أظه����������رت أن دور كليت�ي إرب�د وعجل�ون اجلامعية هلا أثر 
فاع����������ل ف�ي تنمي�ة اجملتم�ع احملل�����������ي على كافة األصعدة، 
كما تلتقي نتائجها جزئياً مع نتائج القوس )1435(  
اليت هدفت إىل معرفة دور الكليات اجلامعية يف التنمية 
االجتماعي����������ة والثقافية واالقتصادية مبحافظة عفيف يف 
منطقة الرياض باململكة العربية السعودية، واليت توصلت 
إىل أن دور الكليات اجلامعية يف التنمية مبحافظة عفيف 
يف املستوى املتوس����������ط وأقل من املتوسط، وتلتقي هذه 
النتائج مع دراسة كنعان )2013( واليت أوضحت أن 
هناك دور حيوي جلامعة النجاح الفلسطينية يف حتقيق 
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التنمي����������ة االجتماعية واالقتصادي����������ة والثقافية للمجتمع 
احمللي، ووجود تأثري غري مباشر جلامعة النجاح يف إجياد 
حلول لبعض املش����������كالت اليت تواجه التنمية الش����������املة 
يف مدينة نابلس. كما تلتقي نتائج الدراس����������ة احلالية مع 
دراسة احلراحشة )2009 )واليت توصلت إىل مجلة من 
النتائ����������ج كان من أبرزها وجود دور كبري جلامعة الريموك 
يف مشال اململك����������ة االردنية يف خدمة اجملتمع احمللي من 
وجه����������ة نظر أعضاء هيئة التدري����������س فيها وأخريا تلتقي 
هذه النتائج مع دراسة اجلواد واخلطيب )2013( واليت 
توصلت بأن اجلامعات السعودية هلا دور هام يف دعم 

جهود التنمية االقتصادية.
وق����������د تب����������ني أن جامع����������ة اجملمعة قد أس����������همت يف منو  	•
القطاعات االقتصادية باجملتمع احمليط هبا خالل الفرتة 
اليت أعقبت إنش����������اء اجلامعة، وأس����������همت أيضاً يف رفع 
مس����������توى اخلدمات العامة املقدمة للسكان يف املناطق 

احمليطة باجلامعة.
كم����������ا اتض����������ح أن اجلامعة قد أس����������همت فعلياً يف احلد  	•
من البطالة من خالل توفري فرص التوظيف للس����������كان، 
حيث وفرت العديد من الوظائف سواء للمواطنني من 
محلة الشهادات الدراسية العليا والذين عملوا كأعضاء 
هيئة تدري����������س، أو الوظائف اإلداري����������ة والفنية اجلديدة 
لس����������كان املناطق احمليطة، ويعد هذا مؤشر إجيايب يدل 
عل����������ى أن جامع����������ة اجملمعة تؤدي دوراً مؤث����������راً يف حتقيق 
التنمية االقتصادية املستدامة للسكان يف اجملتمع احمللي 
احمليط باجلامعة، ويف حتس����������ني مس����������تواهم االجتماعي، 
وتقوم بدور مؤثر يف زيادة أعداد السكان على افرتاض 
أن زي����������ادة أع����������داد العاملني هبا س����������وف يتبعه زيادة يف 

سكان اجملتمع احمللي احمليط هبا. 
وتتواف����������ق ه����������ذه النتائج مع اجلهود الكب����������رية اليت تبذهلا 
جامعة اجملمع����������ة لتطوير براجمها الدراس����������ية يف مجيع كلياهتا 
وأقس����������امها األكادميية لتتواكب مع آخر التطورات العلمية 
اليت يش����������هدها العامل، وكذلك مع احتياجات سوق العمل 
احملل����������ي من خالل تأهيل اخلرجيني من خمتلف التخصصات 

بالعلم واملعرفة والتدريب للمس����������امهة يف مشاريع التنمية اليت 
تشهدها املنطقة. وقد قامت بفتح ختصصات جديدة لتلبية 
حاجة الس����������وق يف اجملتمع احمللي احملي����������ط هبا من األعمال 
والوظائف واخلربات املختلفة، حيث مت اس����������تحداث أقسام 
أكادميية جديدة يف خمتلف كليات اجلامعة، وعملت حديثاً 
على استحداث ختصصات طبية جديدة جاءت استجابة 
حلاجة الس����������وق احمللي ولس����������د النق����������ص احلاصل يف بعض 
التخصصات الطبية باملستشفيات ومراكز الرعاية الصحية 
يف اململك����������ة العربية الس����������عودية، وهكذا تك����������ون عمليات 
التطوير يف التخصصات الطبية جبامعة اجملمعة تعبرياً حلاجة 
السكان للرعاية الطبية عموماً. كما عملت على التميز يف 
املخرجات التعليمية لطالهبا من خالل اس����������تخدام أحدث 
التقني����������ات العلمية والتجهيزات يف معاملها وخمترباهتا خدمًة 
للعملي����������ة التعليمية والبحثية، حيث يتوف����������ر هبا العديد من 
معامل احلاس����������وب املتخصصة واملزودة بالربامج احلاسوبية 
بس����������عات خمتلفة وبأحدث املواصفات العاملية، كما عملت 
على توفري األجواء البحثية اليت تعزز التعليم الذايت واالنفتاح 
على العامل والقدرة على حل املشكالت والتزود باملهارات 
العصرية مع حرصها الش����������ديد عل����������ى االحتفاظ باألصالة 

واهلوية العربية اإلسالمية واإلنسانية.
 ,Laurie وتلتق����������ي ه����������ذه النتائج مع دراس����������ة ل����������وري
2004(( اليت أظهرت أن تطبيق املعايري احلديثة يف التعليم 
اجلامعي سيسهم يف رفع كفاءة املؤسسات التعليمية خلدمة 
التنمية يف اجملتمعات احمللية، وخلق ثقافة تنظيمية بني أفراد 
اجملتمع احمللي واجلامعات، واليت تعد كمؤش����������رات لنجاحها 
يف خدم����������ة اجملتمع احمللي، كما تتواف����������ق نتائج هذه النتائج 
 )Elena, &Oriana, 2010( مع دراس����������ة إلينا، واوريانا
اليت أظهرت أن جامعة س����������بريو هارت تضطلع باملسؤولية 
االجتماعي����������ة جت����������اه قضايا اجملتم����������ع احملل����������ي، وأن العملية 
التعليمي����������ة يف اجلامعة تتواكب مع متطلبات التنمية احمللية، 
وأن اجلامعة تقدم بعض اخلدمات واالستشارات اليت ختدم 

قضايا التنمية احمللية.
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ثانياً: توصيات الدراسة:
يف ض����������وء النتائج اليت توصلت هلا الدراس����������ة احلالية، خرج 

الباحث بعدد من التوصيات وهي كما يلي:
وضع خط����������ط ش����������املة للتنمية املس����������تدامة يف املناطق   .1
احمليطة جبامعة اجملمعة تشرتك هبا مع اجلهات املختصة 
باإلش����������راف عليه����������ا يف اجمل����������االت التعليمي����������ة والثقافية 

واخلدمية.
توف����������ري املرافق واخلدمات العامة مث����������ل الطرق واحلدائق   .2
واخلدم����������ات الطبية والتعليمي����������ة يف اجملتمع احمللي احمليط 
جبامعة اجملمعة، ملواجهة األعداد املتزايدة من السكان، 
حبيث تتناس����������ب مع متطلبات امل����������دن احلديثة يف كافة 
اجملاالت االقتصادية واالجتماعي����������ة والثقافية واخلدمية 

والسياحية والصناعية.
وضع اخلطط التنموية الش����������املة لتوجيه حركة السكان   .3
والتوسع العمراين مبا حيقق س����������بل التنمية املستدامة يف 

اجملتمع احمللي احمليط جبامعة اجملمعة.
العمل على زي����������ادة املخصصات املالية جلامعة اجملمعة،   .4
وذلك للتوس����������ع مبس����������امهتها يف توفري الفرص والبعثات 
العلمية  التعليمية وتقدمي االستش����������ارات والدراس����������ات 
املتخصصة للقيام باملش����������اريع اليت ختدم سكان اجملتمع 

احمللي احمليط هبا.
زيادة اهتمام جامعة اجملمعة يف إجياد احللول للمشكالت   .5
االجتماعية واالقتصادية والصناعية والسياحية والثقافية 
واخلدمية للس����������كان يف اجملتمع احملل����������ي احمليط هبا، من 
خالل عقد الندوات واملؤمترات العلمية وورش العمل.

يقرتح الباح����������ث إجراء املزيد من الدراس����������ات العلمية،   .6
للتعرف على سبل تنمية املوارد املتاحة يف اجملتمع احمللي 
احمليط جبامعة اجملمعة، وبالتايل العمل على اس����������تغالهلا 

بأفضل الطرق وأيسرها.
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