خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع

األستاذ الدكتور
أحمد بن محمد العيسى
معالي وزير التعليم

األستاذ الدكتور
إسماعيل بن محمد البشري
معالي مدير جامعة الجوف

لجــــــان مٔوتمــر
تعزيــز دور المرٔاة
الســعودية فــي
تنميــة المجتمع
فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة 2030

المشرف العام على المؤتمر
معالي األستاذ الدكتور
إسماعيل بن محمد البشري
مدير جامعة الجوف

اللجنة اإلشرافية العليا
أ.د  .نجم بن مسفر الحصيني
وكيل الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي  -رئيسًا
د .محمد بن علي الصالح
عميد معهد البحوث و الدراسات االستشارية و التدريب المكلف

اللجنة المنظمة
د .أسماء بنت سليمان المويشير
أمين المؤتمر المشرفة على الكرسي العلمي لصاحبة
السمو الملكي األميرة سارة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود
ألبحاث تحديات المرأة في منطقة الجوف
د .أحمد بن مرجي الفالح
المشرف على إدارة المؤتمرات و الندوات
د .مها بنت سعيد اليزيدي
رئيس اللجنة العلمية
د .نعيمة بنت عمر الدرعان
رئيسة لجنة الخدمات المساندة و الدعم الفني
سلطان بن حمدان الدهيليس
رئيس لجنة العالقات العامة و اإلعالم

اللجنة العلمية
د .مها بنت سعيد اليزيدي
وكيلة عميد عمادة شؤون الطالب  -رئيسًا
د .وفاء بنت فاهد السرحاني
وكيلة كلية التربية و عمادة السنة التحضيرية  -مقرر
د .فخرية بنت عبد اهلل الجوفي
وكيلة الكليات الطبية
د .نجوى بنت أحمد السرحاني
أستاذ مساعد في قسم التربية و علم النفس
د .أقبال بنت محمد الوقيد
أستاذ مساعد في قسم الدراسات اإلسالمية
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المقدمة :

بســم اهلل والحمــد هلل كمــا ينبغــي لجــال وجهــه وعظيــم ســلطانه والصــاة والســام
علــى أشــرف خلــق اهلل ســيدنا ونبينــا محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه ومــن تبعهــم بإحســان
إلــى يــوم الديــن .
أما بعد :
ال شــك أن المــرأة شــريكة الرجــل ولهــا دورا فعــاال فــي بنــاء وتنميــة المجتمــع  ،فهــي اللبنــة
األساســية فيــه  ،وهــي كالبــذرة التــي تنتــج ثمــار تصلــح بصالحها،وتفســد بفســادها  ،وإيمانــا
بهــذا  ،كان الزمــا علــى المؤسســات الحكوميــة أن تعطيهــا حقهــا مــن الرعايــة واالهتمــام،
ويأتــي ذلــك فــي حــرص الجامعــة علــى دعــم المــرأة الســعودية ودفــع عجلــة التقــدم فــي
مختلــف قضاياهــا  ،وتحقيقــً ألهــداف الكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة
ســارة بنــت عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي منطقــة الجــوف
انبثــق مؤتمــر تعزيــز دور المــرأة الســعودية فــي تنميــة المجتمــع فــي ضــوء رؤيــة المملكــة
 ، 2030إلتاحــة المجــال أمــام الباحثــات والمهتمــات فــي (قضايــا المــرأة) للمشــاركة وطــرح
آراءهــن وأوراقهــن العلميــة بغيــة فتــح ًافــاق لتلــك المجــاالت ومنحهــا زخمــا أوســع وصــو ً
ال
لتمكيــن المــرأة الســعودية كعضــو فاعــل فــي التنميــة الوطنيــة.
ويهدف المؤتمر :
1.1تعزيز دور المرأة السعودية وفق تطلعات ومرتكزات رؤية المملكة . 2030
2.2طــرح رؤى جديــدة لحــل قضايــا المــرأة الســعودية والتــي تســاهم بتأهيلهــا للمشــاركة
فــي تنميــة المجتمــع .
وقد اشتمل المؤتمر على أربعة محاور :
المحــور األول  :ترســيخ مفهــوم الهويــة الوطنيــة للمــرأة الســعودية بمــا يســهم فــي تطوير
مجتمعها :
1.1تعزيز مفهوم قيم االنتماء للوطن بما يتالءم مع أدوار المرأة في المجتمع .
2.2االعتزاز باللغة العربية وتنمية استخدامها بين أفراد األسرة وفي العمل .
3.3تعزيز األنشطة والفعاليات التي تبرز هوية المرأة السعودية وتراثها .
المحــور الثانــي  :دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تنميــة المــرأة وإعدادهــا لمواكبــة
الرؤيــة :
1.1دور الجامعات في رفع مستوى الوعي لدى المرأة تجاه نفسها وتجاه المجتمع .
2.2دور مراكز التدريب في تأهيل المرأة وتزويدها بالمهارات الحياتية الالزمة.
3.3تســهيل إجــراءات المحاكــم للمــرأة والمســاهمة فــي حــل قضاياهــا بمــا يحقــق لهــا
االســتقرار النفســي.
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المحــور الثالــث  :حمايــة المــرأة لتعزيــز مكانتهــا وتمكينهــا مــن القيــام بمســؤوليتها
األســرية :
1.1دعــم حقــوق وواجبــات المــرأة وفــق المتغيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة بمــا
يكفــل اســتقرار األســرة .
2.2تعزيز سبل حماية المرأة من العنف األسرى بما يكفل كرامتها .
3.3تعزيــز دور مراكــز اإلرشــاد األســرى لتوعيــة األســر وتنميتهــا اجتماعيــً وتعزيــز
تماســكها .
المحــور الرابــع  :المســاهمة بتطويــر نمــط الحيــاة للمــرأة الســعودية بمــا يحقــق لهــا
الســعادة والحيويــة :
1.1تنوع سبل الرعاية الصحية للمرأة في كافة المراحل العمرية .
2.2تحديد متطلبات المرأة السعودية لجوانب الترفية والتثقيف.
3.3رفع وعي المرأة السعودية في ترشيد اإلنفاق وتطوير أساليب االدخار .
وقــد شــرف المؤتمــر بتلقــي العديــد مــن األبحــاث وأوراق العمــل والتــي خضعــت
لضوابــط التحكيــم العلمــي  ،واختيــر منهــا مــا توافــق مــع تلــك الضوابــط  ،والتــي
تضمنهــا هــذا الســجل العلمــي الزاخــر بأفــكار ومقترحــات نخبــة مــن الباحثــات فــي
شــتى القضايــا التــي تعــزز دور المــرأة الســعودية  ،والتــي نأمــل بمشــيئة اهلل أن ينفــع بهــا
فــي تنميــة المجتمــع .
ختامــا نتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة
ســارة بنــت عبــد اهلل آل ســعود حــرم أميــر منطقــة الجــوف لرعايتهــا الكريمــة للمؤتمــر
ولمعالــي مديــر الجامعــة األســتاذ الدكتــور إســماعيل البشــري علــى إشــرافه ودعمــه
لجميــع متطلبــات المؤتمــر ،والشــكر موصــول لرؤســاء وأعضــاء اللجــان الرئيســة
والفرعيــة التــي كان لهــا أثــرا كبيــرا فــي إنجــاح فعالياتــه .
ونســأل اهلل العلــي القديــر أن ينعــم بالدنــا المملكــة العربيــة الســعودية مزيــدا
مــن التنميــة والتقــدم واالزدهــار فــي ظــل قيــادة ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي
األميــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود  ،وأن يديــم علــى بالدنــا األمن واألمــان  ..وأخــر دعوانا
أن الحمــد هلل رب العالميــن .

		
						
						

د  .مها بنت سعيد اليزيدي
رئيس اللجنة العلمية
وكيلة عميد عمادة شؤون الطالب
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أستاذ مشارك  -تاريخ حديث
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المقدمة:
الحمــد هلل والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق وســيد األمــة ســيدنا محمــد وعلــى آلــه
وصحبــه أجمعيــن .
إن قضيــة المــرأة مــن القضايــا المهمــة التــي حظيــت باهتمــام العالم،نظــرا لمكانتهــا
ودورهــا فــي المجتمــع فهــي نصــف المجتمــع،وأن أي مجتمــع لــن يتمكــن مــن تحقيــق
أهدافــه وتطلعاتــه نحــو التقــدم والتنميــة إذا كان نصفــه معطــا ال يســاهم فــي عمليــة
البنــاء .
واالهتمــام بقضايــا المــرأة ومشــاركتها وإســهاماتها فــي تنميــة مجتمعاتها،جــاء مــن
منطلــق أن المــرأة هــي أحــد الركائــز األساســية لبنــاء الثــروة البشــرية،وينبغي أن تتمحــور حول
تمكينهــا ودعــم نفوذهــا وتنظيــم قدراتهــا وإعــاء مكانتهــا وتغييــر إدراكهــا لنفســها على
نحــو يجعلهــا قــادرة علــى االختيــار( النجــار. ) 1999،187 ،
ومســاهمات المــرأة فــي التنميــة مرتبطة بتحســين وضعهــا االقتصــادي واالجتماعي،فالدور
البــارز لهــا ال ينحصــر مــن خــال النظــر إليــه مــن محــور واحد،حيــث ال يجــب الحكــم علــى نجاح
المــرأة ورقــي مكانتهــا االجتماعيــة مــن خــال منظــور واحــد فاألمــر أكثــر عمقــا وأشــمل
وأعــم مــن ذلــك بكثيــر( أحمــد،د.ت. )123،
والمــرأة المســلمة يتطلــب منهــا اإللمــام بالمرجعيــة اإلســامية وخصوصيتهــا وإدراك
مفاهيــم الثابــت والمتغيــر فيهــا فهــي مدركــة ألهميــة االنفتــاح والتفاعــل الحضــاري مــع
قضايــا المــرأة فــي العالــم الغربــي والمــوروث الثقافــي لألمــة اإلســامية بنــاء علــى وعــي تام
بطبيعــة الخصوصيــة اإلســامية والثقافيــة دون أي تبعيــة أو جمــود أو تلقيــن أعمــي ونشــر
الوعــي بحقــوق المــرأة ومشــاركتها فــي التنميــة مرتبــط بمفاهيــم التوحيــد واالســتخالف
وعمــارة األرض لقولــه تعالــى « :هــو أنشــاكم مــن األرض واســتعمركم فيهــا فاســتغفروه
ثــم توبــوا إليــه « (ســورة هود،آيــة  ،61منشــي. )4-1430،3،
ومــن هــذا المنطلــق كانــت المــرأة المســلمة تمثــل جانبــا كبيــرا مــن جوانــب المجتمع،وإيمانا
بهــذا الجانــب جــاء اإلســام بتعاليــم وأحــكام للمــرأة تتوافــق مــع دورهــا فــي بنــاء المجتمع
وتنميتــه مــن خــال المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــا ولتكــون عضــوا فاعــا ومنتجــا فــي
مجتمعهــا .
والتاريــخ العربــي واإلســامي يشــهد بــدور المــرأة المســلمة فــي شــتى المياديــن التــي تدعــم
دورهــا الفعــال فــي عمليــة التنمية،وهنالــك العديــد مــن نمــاذج النســاء الالتــي شــاركن منــذ
العهــد النبــوي فــي األنشــطة العلميــة والصحيــة والحرفيــة والحربية،باإلضافــة الــى المــرأة
التــي اعتمــدت عليهــا األســرة أكثــر مــن اعتمادهــا علــى الرجــل فــي كســب المعيشــة والمرأة
التــي حكمــت وقــادت وحاربــت وكســبت المعــارك التــي قادتهــا ضــد الرجال،وهنــاك نســاء
يضــرب بهــن المثــل فــي الحكمــة والصبــر وســداد الــرأي .
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واليــوم بفضــل اهلل ثــم حكومتنــا الرشــيدة نالت المــرأة الســعودية الكثير مــن االمتيازات
والفــرص التــي مكنتهــا لمشــاركة الرجــل فــي التنميــة الحديثــة بالمملكــة العربيــة
الســعودية فــي ظــل الشــريعة اإلســامية والقيــم العربيــة الســامية ،فأصبحــت المــرأة
الســعودية عالمــة وقيادية،ولهــا دور بــارز فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وقــد
بــرز الكثيــر منهــن الالتــي تــم تكريمهــن فــي المحافــل المحليــة واإلقليميــة والدوليــة .
ومــن هــذه النمــاذج الرائــدة والداعمــة فــي تنميــة المجتمــع صاحبــة الســمو الملكــي
األميــرة ســارة بنــت عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود،والتي كان لهــا دور فــي تنميــة
المجتمــع ودعــم المــرأة الســعودية فــي منطقــة الجوف،ومــن هــذا المنطلــق جــاء
موضــوع البحــث بعنــوان :
(المــرأة الســعودية ودورهــا فــي تنميــة المجتمــع « األميــرة ســارة بنــت عبــد اهلل
بــن عبــد العزيــز آل ســعود نموذجــا « )
أهداف البحث :
يهدف البحث إلى :
 -1التعرف على مكانة المرأة في اإلسالم والمجتمع .
 -2توضيح مفهوم التنمية وإظهار دور المرأة السعودية فيها .
 -3تســليط الضــوء علــى أحــد النمــاذج الفعالــة للمــرأة الســعودية وإبــراز دورهــا فــي
تنميــة المجتمــع « األميــرة ســارة بنــت عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود « .

أهمية البحث :
يعــد هــذا البحــث مــن األبحــاث القليلــة التــي تتحــدث عــن نمــاذج نســائية ســعودية لهــا
دور فــي تنميــة المجتمــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
يتوقــع مــن خــال نتائــج البحــث إعطــاء تصــور عــن إمكانيــة مســاهمة المــرأة الســعودية
فــي التنميــة .
منهجية البحث:
المنهج الوصفي التحليلي .
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أوال  :مكانة المرأة في اإلسالم والمجتمع :
لقــد كان الديــن اإلســامي أكثــر تقدمــا مــن كل األديــان األخــرى بالنســبة الهتمامــه
بالمــرأة وتكريمهــا ومشــاركتها فــي المجتمع،حيــث أعطــى صــورة واضحــة ومتكاملــة
عــن دورهــا ومكانتها،فالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة واالجتهــادات الفقهيــة تعطــى
المــرأة مكانــة خاصــة تترجمــت إلــى أحــكام تشــريعية تملي عليهــا حقوقهــا و واجباتها
ســواء كانــت زوجــة أو أم أو بنــت (حمود،)1997،25،لــذا أصبــح لهــا دور فعال فــي المجتمع
علــى كافــة األصعــدة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والدعويــة مــن خــال النقلة
النوعيــة الكبيــرة التــي تعيشــها المــرأة المســلمة فــي ظلــه ودرجــة التكريــم التــي تتمتع
بهــا (يوســف،د.ت.)32،
والمــرأة المســلمة لهــا مســاهمة فــي مجــال التعلــم والتعليم،وقــد كانــت تطالــب
بحقهــا فــي العلــم وتســعى إليــه (األحــدب،)325 -2008،299،ومســاهمتها فــي مجــال
بنــاء علــى الــدور الــذي تقــوم بــه فــي
التنميــة االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة
ً
األســرة التــي تعتبــر المؤسســة التربويــة األولــى لتربيــة الطفــل ومنهــا تــؤدي المــرأة دورًا
رئيســً فــي تنميــة المــوارد البشــرية الصغيرة،حيــث يكــون الطفــل عجينــة طيعــة يتقبــل
التوجيــه والنصــح ويتعــوده ويتعلــم مبــادئ الحيــاة االجتماعيــة والمعــارف والعــادات
الصحيــة الســليمة،كما تنمــى المــرأة طاقــات أبناءهــا عــن طريــق إشــراكهم فــي
األنشــطة الفكريــة والثقافيــة والرياضيــة وتوعيتهــم دينيــا وسياســيا وترســخ فيهــم
القيــم والســلوك والعــادات اإلســامية المطلوبــة،ودور المــرأة ال ينحصــر فــي ذلــك فقــط
بــل يتعــداه إلــى مــا تقــوم بــه مــن أعمــال منزليــة خاصــة بترتيــب المنــزل وتنظيفــه وصنــع
الغــذاء وتحمــل مســؤولية توزيــع دخــل األســرة علــى بنــود اإلنفــاق المنزلــي وغيــره
(حمــود،)41 ،1997،وتشــير اإلحصــاءات إلــى أن المــرأة المســلمة تهتــم فــي تطويــر بلدهــا
رغــم أن نشــاطها االقتصــادي أقــل مــن نشــاط النســاء فــي بعــض البلــدان المتقدمــة (
البنــك الدولــي .)2005،133،
والنمــاذج كثيــرة جــدا عــن النســاء المســلمات الالتــي حرصــن علــى القيــام بدورهــن
فــي بيوتهــن ومــع أزواجهــن وأبنائهــن وأخواتهــن وذوي القرابــة (انظــر :بابطيــن،1993،
ـداء مــن عصــر العهــد النبــوي إلــى العصــر الحاضر،وللمــرأة الســعودية دور بــارز فــي
،)119ابتـ ً
هــذه البــاد منــذ أن تأسســت الدولــة الســعودية األولــى وذلك،حينمــا دخلــت الســيدة
موضــي بنــت ســلطان أبــو وهطــان علــى زوجهــا المؤســس اإلمــام محمــد بــن ســعود
وأخبرتــه بمــكان الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهاب وأشــارت عليــه بــأن يغتنــم الفرصة،حيث
قالــت « :هــذا الرجــل ســاقه اهلل إليــك وهــو غنيمــة فاغتنــم مــا خصــه اهلل به،فقبــل
قولهــا « ،ثــم وقــع مــع اإلمــام اتفاقيــة الدرعية عــام 1157هـــ 1745/م (ابــن بشــر.)1201 ،1983،
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ثانيا  :مفهوم التنمية ودور المرأة السعودية فيها :
تعــد التنميــة الشــاملة والمســتدامة مطلبــا أساســيا لــكل المجتمعــات لمــا تمثلــه
مــن مقيــاس لمــدى تقــدم هــذه المجتمعات،لذلــك نالــت حيــزًا كبيــرًا مــن االهتمــام
بتشــجيع الطاقــات البشــرية دون تمييــز بيــن الرجــال والنســاء،وأصبح االهتمــام بالمــرأة
ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة جــزءًا أساســيا فــي عمليــة
التنميــة الذاتيــة ذاتهــا،وألن المــرأة تشــكل نصــف المجتمــع وفــق المقولــة التقليديــة
فبالتالــي نصــف طاقتــه اإلنتاجية،ومــن الضــروري أن تســاهم فــي العمليــة التنمويــة
علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل .
تعريف التنمية :
التنميــة مشــتقة مــن الفعــل نمــى،و نمــى زاد وكثر،والتنميــة  :هــي النمــو وارتفــاع
الشــيء مــن مــكان إلــى مــكان آخر(ابــن منظــور ،١٩٧٧ ،ج،)262 ،6وفــي االصطــاح :
تغييــر اجتماعــي إرادي مقصــود لالنتقــال بالمجتمــع مــن الحــال الــذي هــو عليــه فعــا
(الجوهــري،)1982،88 ،وركــز بــكار فــي تعريفــه لهــا « بأنهــا مجموعــة مــن الجهــود
المتنوعــة والمنســقة التــي تؤهــل المجتمــع المســلم للقيــام بأمــر اهلل تعالــى
(بــكار،)١٠ ،١٤٢٢،وتعرفهــا األمــم المتحــدة  :بأنهــا زيــادة الخيــارات المطروحــة علــى
النــاس ومســتوى مــا يحققونــه مــن رخــاء وتشــمل فــي عناصرهــا الصحــة الجيــدة
واكتســاب المعرفــة والتمتــع بفــرص وخيــارات الحصــول علــى المــواد الالزمــة لحيــاة
الئقة،ويعرفهــا آخــرون بأنهــا عمليــة تتضمــن السياســات االقتصاديــة والماليــة
والتجاريــة والزراعيــة والصناعيــة وسياســات الطاقــة علــى نحــو يفضــي إلــى تنميــة لهــا
أثــر بــاق مــن النواحــي االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئية،ومــع ذلــك فليســت التنميــة
مجــرد مصــدر لتوفيــر الخدمــات المناســبة بــل هــي المشــاركة اإليجابيــة لجميــع أفراد
المجتمــع « ذكــورًا وإناثــً «(النعيمــات،د.ت ،2،الخريــف. )48 ،2008،
إن النظــرة اإلســامية لمفهــوم التنميــة تشــمل جميــع جوانــب الحيــاة،ألن الحيــاة
فــي نظــر اإلســام يجــب أن تنمــو نمــوا متكامــ ً
ا متوازنــً مضطردًا،فعــدم النمــو
يعنــي التوقــف والتخلــف والتراجع،وقــد ركــز اإلســام فــي نظرتــه إلــى التنميــة
علــى اإلنســان،وأكد أن العمليــة التنمويــة وســيلة غايتهــا تحقيــق ســعادته الماديــة
والمعنويــة تحقيقــا ينســجم مــع قصــد الشــارع مــن اســتخالفه فــي األرض،وأكــد أنــه
محــور العمليــة التنمويــة (الحســيني،)34، 1933،وقــد أوضــح ذلــك بدقــة ابــن خلــدون
بقولــه  »:واعلــم أن اختــاف األجيــال إنمــا هــو باختــاف نحلهــم مــن المعــاش،وإن
اجتماعهــم فــي أحوالهــم إنمــا هــو للتعــاون علــى تحصيلــه واالبتــداء بما هــو ضروري،
وكان حينئــذ اجتماعهــم وتعاونهــم فــي حاجاتهــم ومعاشــهم وعمرانهــم مــن
القــوت والذخيــرة إنمــا هــو بالمقــدار الــذي يحفــظ الحيــاة ويحصــل بلغــة العيــش
مــن غيــر مزيــد للعجــز عمــا وراء ذلك،ثــم اتســعت أمــوال هــؤالء المنتحليــن للمعــاش
وحصــل لهــم مــا فــوق الحاجــة مــن الغنــى والرفــه دعاهــم إلــى الســكون والدعــة «
( ابــن خلــدون،د.ت. )211-210 ،
ومــن عناصــر التنميــة  :اإلنتاجيــة وهــي إشــراك المواطــن فــي زيــادة اإلنتاج،واإلنصــاف أو
العدالــة االجتماعية،واالســتدامة،والتمكين بحيــث تكــون التنميــة نابعــة مــن األفــراد ال
مــن أجلهــم (النعيمــات،د.ت.)2 ،
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الصعوبات التي تعيق تفعيل دور المرأة :
تفعيــل دور المــرأة هــو تنميــة قدرتهــا الماديــة والثقافيــة واالرتقاء بمســتوى تحصيلها
العلمــي النظــري والتطبيقــي وإعدادهــا إعــداد مهنيــا وتوفيــر فــرص العمــل لهــا
والخدمــات الصحيــة والخدمــات المســاعدة األخــرى التــي تخفــف عنهــا األعبــاء
المنزليــة ورفــع معنوياتهــا وتوعيتهــا بأهميتهــا وأهميــة مشــاركتها فــي مواقــع
المســؤولية واتخــاذ القــرار ( أبــو حمــدان،)316 ،2014،و يتطلــب إدمــاج المــرأة فــي عمليــة
اإلنتــاج توفيــر الظــروف المناســبة ومعالجــة الصعوبــات المختلفــة التــي تقــف حائــا
أمــام تفعيــل دور المــرأة فــي عمليــة التنميــة ومــن هــذه الصعوبــات :
 -1الصعوبات االجتماعية والثقافية مثل العادات والتقاليد والزواج المبكر .
 -2صعوبات اإلعداد العلمي والتأهيل المهني للمرأة .
 -3صعوبات إدماج المرأة في عملية اإلنتاج .
 -4تدني مشاركة المرأة في مواقع المسؤولية واتخاذ القرار
(أنظر :أبو حمدان . )326-319، 2014،
والمــرأة فــي الوطــن العربــي واإلســامي هــي مــن أكثــر الطاقــات المهمشــة فــي
عمليــة التنميــة رغــم الحاجــة الماســة إلــى إشــراكها فــي خطــط وعمليــات التنميــة
وإدماجهــا فــي مشــاريعها التــي تهــدف إلــى تحســين نوعيــة الحيــاة وتأســيس بيئــة
أفضــل (البــار. )242-240 ،1428 ،
وفــي المملكــة العربيــة الســعودية ارتفعــت نســبة دخــول المــرأة ســوق العمــل
بكافــة أشــكاله وبــرزت مشــاركتها فــي عــدة أنشــطة اقتصاديــة تنموية،حتــى
وصلــت لمرحلــة اإلنتاجيــة فــي كثيــر مــن االقتصاديــات إلــى مــا يزيــد عــن  %50مــن
اإلنتــاج الزراعــي والحــرف المهنية،بــل أيضــا قامــت بتســويقها،وعلى الرغــم مــن
أهميــة مشــاركة المــرأة فــي التنميــة إال أن دخلهــا اعتبــر دخــا إضافيــا للعائلــة مــن
أجــل تحســين وضــع العائلــة المادي،ونظــرا الختــاف تطــور االقتصــاد والتنميــة فــي
مناطــق أخــرى مــن العالــم فقــد انعكــس ذلــك علــى مشــاركة المــرأة الســعودية
فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية،وبتزايد نســبة التعليــم وارتفــاع
أعــداد الخريجــات مــن الجامعــات ارتفعــت نســبة مشــاركة المــرأة الســعودية فــي
التنميــة (باعشــن.)7 ،2005،
وقــد أكــدت ســمو األميــرة ســارة بنــت عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود بــأن المــرأة
الســعودية بفضــل اهلل ثــم طموحهــا وجهدهــا قطعــت شــوطا كبيرا،ووصلــت إلــى
مســتويات راقيــة ومتقدمــة علميــا وثقافيــا واقتصاديا،وهــذا مؤشــر للوعــي بأهميــة
دورهــا فــي تنميــة المجتمع،فالمــرأة نصــف المجتمــع ( اليزيــدي،)1438 ،ومــع التطورات
التــي شــهدتها المملكــة العربيــة الســعودية فــي المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعية
والتحــوالت العالميــة التــي صاحبــت العولمــة بــرزت تحديات جديــدة لتفعيل مشــاركة
المــرأة لتحتــل موقعــا بــارزًا ضمــن األولويــات التنموية،وأدركــت حكومــة المملكــة
أهميــة إدراج المــرأة فــي خطــط التنميــة وتوطيــن الوظائف،حيــث أشــارت دراســة كوثــر
القطــان بــأن االقتنــاع التــام فــي كافــة المســتويات بــأن زيــادة مشــاركة المــرأة فــي
عمليــات التنميــة هــو شــرط أساســي لتحقيــق التنميــة المتكاملــة وأنهــا تمثــل مــوردا
مهمــا مــن المــوارد البشــرية (القطــان. )105-1418،93 ،
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ومــن هــذا المنطلــق أكــدت المملكــة علــى الــدور التنمــوي للمرأة،فجــاءت خططهــا
بهــذا االقتنــاع التــام بــأن المــرأة هــي نصــف المجتمــع وهــي طاقــة كبيــرة ال
يمكــن االســتغناء عنهــا واالســتفادة منها،وباالطــاع علــى خطــة التنميــة األولــى
1395/1390هـــ نجــد أن التركيــز كان علــى مجــال التعليــم وتخريــج متعلمــات وســد
العجــز فــي العمالــة النســائية فــي التعليم،ومقارنــة مــع الخطــط الالحقــة للتنميــة
نجــد أن خطــة التنميــة الثالثــة تعــد البدايــة الفعليــة لمرحلــة االنطــاق لمســيرة
عمــل المــرأة التنموية،حيــث تضمنــت أســس ومجــاالت عمــل المــرأة بمــا ال يتعــارض
مــع تعاليــم الديــن اإلســامي،وتوعية المــرأة بمختلــف مجــاالت العمــل المتاحــة لها
وتشــجيعها علــى المســاهمة فــي تلــك األعمــال ( وزارة التخطيــط .)97-25 ،1422،
وهكــذا كانــت المــرأة فــي كل الخطــط التنمويــة محــل اهتمــام الدولة،حيــث
ســعت إلــى تشــجيع النســاء علــى العمــل وعــززت دورهــن فــي المشــاركة فــي
القطاعيــن الحكومــي والخاص،وفتحــت منافــذ جديــدة لدعم النســاء فــي القطاع
الخاص،وتوفيــر الخدمــات االستشــارية لهــن فــي مجــال العمل،وإجــراء الدراســات
لألنظمــة والتعليمــات الخاصــة بالمــرأة ( وزارة التخطيــط . )357-356 ،1422،
وممــا ســبق يبــرز تعزيــز خطــط التنميــة للمرأة،ولكــن لتتمكــن مــن القيــام بدورهــا
فــي التنميــة البــد مــن وضــع مبــادئ تمكيــن المــرأة موضــع التنفيــذ،وال يمكــن
أن يتــم ذلــك دون جهــد منظــم ومســتمر لتوعيــة المجتمــع والمــرأة بقضايــا
التنميــة المطروحة،فيجــب أن تعــي النســاء مشــكالتها وجوانــب الضعــف فــي
حياتهــا وأهميــة تنميتهــا لألفضــل (الــراوي،)175 ،2001،ومــن الضــروري تقديــم حلــول
لمعالجــة المشــاكل التــي تعانــي منهــا األســرة،والعمل علــى فتــح مجــاالت جديــدة
أمــام المــرأة فــي مجــاالت القطاعــات الخاصــة وفــي مجــال المشــاريع الصغيــرة
واألســر المنتجة،ودعــم المؤسســات الحكوميــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي التــي
تديرهــا النســاء وتعاونهمــا فــي تفعيــل برامــج وأنشــطة لحمايــة الفئــات المتضــررة
(عبــد الرحمــن،د.ت. )15 ،
ثالثــا  :األميــرة ســارة بنــت عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود ودورهــا فــي
تنميــة المجتمــع .
األميــرة بنــت ســارة بنــت عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن بــن فيصــل آل
ســعود،من مواليــد مدينــة الرياض،نشــأت وترعرعــت بهــا فــي كنــف والديهــا خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك عبــد اهلل  -رحمــه اهلل،ووالدتهــا األميــرة حصــة بنــت
طــراد الشــعالن،وتلقت تعليمهــا فــي مــدراس التربيــة اإلســامية حتــى حصلــت
علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة الملــك ســعود فــي التربيــة وعلــم النفــس،
ثــم أكملــت الدراســات العليــا فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي جــدة فحصلــت
علــى درجــة الماجســتير تخصــص إدارة أعمــال  .تأثــرت ســموها بوالديهــا حيــث قالــت
 »:عشــت فــي كنــف والــدي عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز  -رحمــه اهلل  -ووالدتــي حصــة
طــراد الشــعالن  -أطــال اهلل فــي عمرها،اللذيــن غمرانــي بالمحبــة ونهلــت منهمــا
حــب الخيــر ومســاعدة اآلخرين،وقــد كانــت حياتــي دروس منــذ طفولتــي فكنــت
ـدي وأتبــع مســيرتهم « و تذكــر أيضــا أن والدتهــا هــي مدرســتها األولــى
أشــاهد والـ ّ
ومثلهــا فــي الحيــاة وأنــه البــد للمدرســة مــن أن تتــرك بصماتهــا علــى طالبتها،وقــد
اســتقت منهــا حبهــا للخيــر وتواضعهــا مــع الجميــع (اليزيــدي.)1438،
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متزوجــة وأنجبــت ثــاث أبنــاء وثــاث بنــات أبنهــا األكبــر األميــر عبــد العزيــز بــن تركــي بــن طــال
بــن عبــد العزيــز آل ســعود،وهي حــرم صاحــب الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن بــدر بــن
عبــد العزيــز آل ســعود،والذي عيــن نائبــً ألميــر منطقــة الجــوف فــي 1421/4/13هـــ (العريــض
،)1421،ثــم أميــرا لمنطقــة الجــوف فــي عــام 1423هـ،فانتقلــت معــه إلــى منطقــة الجــوف
وبــدأت مســيرتها فــي تنميــة المجتمــع ودعــم المــرأة فــي منطقــة الجوف،ومــن أهــم
األعمــال التــي قامــت بهــا :
 افتتاح فرع للمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية بمنطقة الجوف . افتتاح جمعية الملك عبد العزيز الخيرية النسائية في منطقة الجوف . دعم األسر المنتجة وإطالق جائزة األميرة سارة بنت عبد اهلل لألسر المنتجة . تمويــل الكرســي العلمــي فــي جامعــة الجــوف تحــت عنــوان « الكرســي العلمــي لصاحبــةالســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات
المــرأة فــي مجتمــع الجــوف « .
 افتتاح مدارس القمم األهلية والدولية في منطقة الجوف . افتتاح مركز للتجميل والرياضة خاص بالنساء في منطقة الجوف . رعاية العديد من األنشطة والفعاليات في منطقة الجوف .أوال :المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية بمنطقة الجوف :
تأسســت هــذه المؤسســة بموافقــة كريمــة وتوجيهــات ســامية مــن خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك عبــد اهلل  -رحمــه اهلل،أثنــاء واليتــه للعهد،وذلــك فــي يــوم األربعــاء  20صفــر
1418هـــ الموافــق  25يونيــو 1997م فــي مدينــة الريــاض برئاســة حرمــه ســمو األميــرة حصــة
بنــت طــراد الشــعالن ( علــم الديــن،) 13 ،1425،والتــي كانــت لهــا عــدة أهــداف ،أهمهــا :
تقديــم رعايــة صحيــة منزليــة باالشــتراك مــع المستشــفيات العامة،وذلــك لتحقيــق
ألســرة المستشــفيات وزيــادة الطاقــة االســتيعابية لهــا لخدمــة أعــداد
االســتغالل األمثــل
ّ
أكبــر.
 تلبية احتياجات المرضى النفسية واالجتماعية . دعم المرضى بالمعدات الطبية والمستلزمات الطبية االستهالكية . تعزيز القدرات الوظيفية للمريض ودعمه لتحقيق استقالليته . تفعيــل دور أســر المرضــى فــي تقديــم رعايــة صحيــة لمرضاهــم مــن خــال توجيهــاتالطاقــم الطبــي .
 نشــر الوعــي والثقافــة الصحيــة بيــن المرضــى وأســرهم فــي المجتمــع وتحويلهــمإلــى عنصــر داعــم لجهــود الدولــة فــي المجــال الصحــي وعامــل مســاعد لــدور القطاعــات
الصحيــة .
 إعداد جيل مبادر للعمل التطوعي وخاصة في مجال الرعاية الصحية واالجتماعية . توعيــة المجتمــع ومســؤولي المستشــفيات العامــة بأهميــة خدمــة الرعايــة الصحيــةالمنزليــة (. )www.nhhcf.org
ثــم افتتــح الفــرع الثانــي فــي جــدة برئاســة ســمو األميــرة عادلــة بنــت عبــد اهلل بــن عبــد
العزيز(الدهيــم ،)1426،والفــرع الثالــث فــي منطقــة الجــوف ومقرهــا ســكاكا فــي غــرة
محــرم 1422هـــ 2001/م تحــت مظلــة جمعيــة الملــك عبــد العزيــز الخيريــة النســائية برئاســة
ســمو األميــرة ســارة بنــت عبــد اهلل،والمؤسســة واجهــت الكثيــر مــن الصعوبــات فــي بدايتهــا
تتمثــل فــي عــدم ادارك أهــداف هــذه المؤسســة ودورهــا فــي خدمــة المجتمع،وقــد كان
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لألميــر عبــد اإللــه بــن عبــد العزيــز أميــر منطقــة الجــوف ونائبــه األميــر فهــد بــن بــدر دور فــي
تذليــل كافــة الصعوبــات التــي واجهــت المؤسســة ( الحيــزان. )2008،
وقــد أشــارت ســمو األميــرة ســارة إلــى هــذه المؤسســة وأهميتهــا بقولهــا « :تحقيقــا لرؤية
وتطلعــات والدتــي األميــرة حصــة الشــعالن بتأميــن الرعايــة المنزليــة التــي تؤمــن االســتقرار
للمريــض بيــن أهلــه واالســتعمال األمثــل ألسـ ّـرة المستشــفيات،ولم تكــن هــذه الخدمــة
ســهلة االســتيعاب،فقد كان لبعــض المرضــى تحفظــت حــول مــدى فعاليتها،غيــر انــه
بعــد تعريــف المريــض وذويــه بإيجابيــة وفعاليــة هــذه الخدمة،وبعــد كســب ثقتهــم
بااللتــزام برعايتهــم فــي المنــزل تحســنت حالــة المريــض نفســيا فــي الجــو األســري الــذي
هــو المــكان الطبيعــي للفرد،وبالتالــي تحســنت حالتهــم الصحيــة فالمريــض يعانــي
مــن وحــدة واكتئــاب داخــل المستشــفى،باإلضافة إلــى إن المستشــفى تعتبــر مــن أكثــر
األماكــن التــي يتعــرض فيهــا الفــرد لألمــراض المعدية،ناهيــك عــن مــا يتكبــده األهــل مــن
عنــاء فــي التنــاوب علــى مريضهــم فــي المستشــفى « ( اليزيــدي. ) 1438،
وقــد تبنــت هــذه المؤسســة العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات التــي تدعمهــا وتعــزز
دورهــا فــي خدمــة المجتمــع ومــن هــذه األنشــطة :
 -١األطباق الخيرية وإقامة المحاضرات الدينية والتوعوية والصحية (اليوم . )2003،
 -٢الزيارات الميدانية للمرضى المنومين في المستشفى .
 -٣المســاهمة فــي الحملــة الوطنيــة الشــاملة للتوعيــة األمنيــة والمروريــة وتكريــم
العامليــن المثاليــن فــي حقــل التمريــض وأصدقــاء المؤسســة (اليــوم. )2004،
 -٤إقامة العديد من البرامج الترفيهية لمرضى السكر المسجلين لدى المؤسسة .
 -٥تقديــم مســاعدات ماليــة للمرضــى فــي مجــاالت مختلفــة منهــا تســهيل األمــور
المعيشــية للمحوليــن إلــى مستشــفيات خــارج منطقــة الجوف،وصــرف األدويــة .
 -٦تقديم مساعدات مالية للمحتاجين قد تصل إلى  65ألف ريال قابلة للزيادة .
 -٧توفير العالج الطبيعي في منازل المستفيدين .
 -٨نقــل مرضــى الفشــل الكلــوي للمستشــفى وإعادتهــم إلــى منازلهــم بالنســبة للذيــن
ال تتوفــر لديهــم وســيلة انتقــال .
 -٩تحويــل بعــض المرضــى الذيــن هــم فــي حاجــة للعــاج فــي خــارج المنطقــة ومتابعــة
حالتهــم ( الحيــزان. )2008،
وانطالقــا مــن أهميــة دعــم المــرأة الســعودية فــي مجتمــع الجــوف وإيمانــا مــن ســمو
األميــرة ســارة بــأن الرغبــة الصادقــة واإلبــداع ال تقــف عنــد حــد أو عائــق معيــن ورغبــة
فــي إحيــاء التــراث ومــلء وقــت فــراغ كثيــر مــن الســيدات ممــن كبــر أوالدهــن علــى
الرعايــة واالهتمام،وظــروف العيــش التــي قــد تجبــر المــرأة علــى تحمــل المســؤولية فــي
البيت،جــاءت فكــرة مشــروع الســدو علــى يــد ســمو األميــرة ســارة فأمــرت بافتتــاح مشــروع
الســدو فــي المؤسســة الخيريــة الوطنيــة للرعايــة الصحيــة المنزليــة فــي عــام 1423هـــ
2002/م ،ويعتبــر الســدو مــن أقــدم الفنــون والحــرف التقليدية،التــي عرفــت فــي شــبه
الجزيــرة العربيــة،وذات فائــدة كبيــرة علــى األســرة فــي الماضــي لتوفيــر مســتلزماتها مــن
أثــاث البيــت وبعــض األمتعــة .
وقــد تطــورت هــذه الحرفــة حتــى أصبــح قســم الســدو ينتــج باإلضافــة إلــى المنتوجــات
التراثيــة األثــاث الجديــد مــن كنــب وســتائر ومخــدات وحقائــب وبعــض اإلكسســوارات
والمســتلزمات النســائية ( الرويلــي . )1427،
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ثانيا  :جمعية الملك عبد العزيز الخيرية النسائية في منطقة الجوف :
وهــي أحــد مشــاريع برنامــج األمــان األســري الوطنــي ،وقــد تأسســت فــي  1محــرم 1422هـــ
الموافــق  26مــارس 2001م و تهــدف إلــى دعــم المــرأة فــي نطــاق مدينــة ســكاكا والمراكــز
والقــرى التابعــة لها،ومــن أهدافهــا:
 تقديــم المســاعدات الخيريــة الماليــة والعينــة للمحتاجيــن والمســاهمة فــي دعــممســتوى الخدمــات الصحيــة بالمنطقــة .
 العنايــة بشــؤون المــرأة ودراســة الظواهــر المتعلقــة بهــا والعمــل علــى رفــع مســتواهاثقافيــا واجتماعيــا بالمنطقــة .
رعاية الموهوبات من الطالبات . تنظيم وإقامة المعارض الخيرية وتنظيم المعارض الفنية واألطباق الخيرية . إحياء التراث الشعبي المتعلق بالمرأة وإدارة صندوق للمساعدات االجتماعية . إقامــة مركــز متخصــص للتدريــب علــى الســدو والحياكــة واإلســعافات األوليــة والعنايــةبالطفــل .
 العناية بشؤون المسجونات نزيالت دار الرعاية االجتماعية . تقديم المساعدة للمعاقين ورعاية المسنين. تقديم المساعدات الخيرية في الحوادث والكوارث للمتضررين . الرعاية الطبية المنزلية للمرضى وتأمين جميع احتياجاتهم الطبية والشخصية . رعاية مرضى الزهايمر. إدارة دار الحماية واإلشراف عليها للمعنفات أسريًا . تعمــل الجمعيــة علــى رعايــة األرامــل والمطلقــات واأليتــام وأســر الســجناء وكبــار الســنوالمرضــى وذوي الدخــل المحدود،ويبلــغ عــدد األســر المحتاجــة التــي ترعاهــا الجمعيــة
حوالــي( ) 2500أســرة (،www.naja7.infoاليزيــدي. )1438،
وقــد تحدثــت ســمو األميــرة عــن ســبب تأســيس هــذه الجمعيــة بقولهــا  “ :وألن التفكيــر
باأليتــام والفقــراء واألرامــل والمطلقــات والمــرأة والطفــل والمعاقيــن كانهاجســي األول
فوجــدت أن مــن واجبــي األخــذ بهــذه الشــريحة المجتمعيــة والنهــوض بهــا للرفــع مــن
مســتواها المعيشــي واالجتماعي،ومــن هنــا كانــت البداية،وكانــت النــواة األولــى لهــذا
العمــل التطوعــي الــذي انخــرط أخيــرا تحــت مظلــة جمعيــة الملــك عبــد العزيــز الخيريــة،
التــي لهــا دور اجتماعــي ريــادي كبيــر علــى مســتوى المنطقــة وتعمــل بقــدر مــا يتــاح لهــا
مــن إمكانــات علــى أن ترعــى األســرة رعايــة كاملــة “ (اليزيــدي. )1438،
ثالثــا  :دعــم األســر المنتجــة وإطــاق جائــزة األميــرة ســارة بنــت عبــد اهلل لألســر
المنتجــة :
تمثــل المشــروعات اإلنتاجيــة أهميــة خاصــة للمــرأة ولدورهــا فــي عمليــة التنميــة
ومشــاركتها فــي ســوق العمــل لمــا يمكــن أن تســاهم بــه وبشــكل فعــال فــي التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن خــال تأثيرهــا علــى بعــض المتغيــرات االقتصاديــة الكليــة
مثــل إجمالــي الناتــج المحلــي واالســتهالك والعمالــة واالدخــار واالســتثمار والصادرات،إضافــة
إلــى مســاهمتها فــي تحقيــق العدالــة االجتماعيــة واإلقليمية،ولذلــك أصبحــت المشــروعات
الصغيــرة و ضــرورة مســاهمة المــرأة علمــ َا يــدرس فــي الجامعــات والمعاهــد العلميــة
(هيــكل ، )2003،10-12،ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــال تفعيــل برامــج األســر المنتجــة .
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وفــي المملكــة العربيــة الســعودية كانــت نــواة برامــج األســر المنتجــة مــع بدايــة إنشــاء وزارة
التنميــة االجتماعيــة عــام 1380هـــ 1960 /م ضمــن برامــج التنميــة االجتماعيــة تحــت مســمى
“ مشــروع الصناعــات البيتيــة “ الــذي يرمــى إلــى تطويــر ورفــع مســتوى الدخــل لمنتوجــات
الحرفيين،وتتعــد تلــك الصناعــات حســب المنطقــة و مــا تنتجــه ( عســكر. )32 ،2008،
وتعــرف األســر المنتجــة بأنهــا  :األســر التــي تســتطيع إنتــاج أي صناعــة بطريقــة آليــة حديثــة
أو بطريقــة يدويــة،أو تســتطيع التطويــر و التعديــل واإلضافــة علــى أي صناعــة أخــرى بطــرق
إبداعيــة إلضافــة نــوع مــن أنــواع الجمــال أو التطويــر الفعلــي ( الســحاقي،)8 ،1430،كمــا تعرف
بأنهــا  “ :منــح األســرة الفقيــرة وســيلة إنتــاج تمكنهــا مــن خــال االســتفادة منهــا لتغطيــة
احتياجاتهــا “ ( لحيح،)2006،3،وبذلــك تتحــول األســرة مــن أســرة مســتهلكة إلــى أســرة منتجــة .
ويستهدف مشروع األسر المنتجة الفئات التالية :
 األسر محدودة الدخل . أفراد األسر التي تحصل على مساعدات اجتماعية من الضمان االجتماعي . خريجات المشاغل والحرف اليدوية . النســاء الالتــي لــم يســتطعن إكمــال التعليــم ولديهــن الرغبــة في شــغل أوقــات فراغهنفــي القيــام بأعمــال إنتاجيــة تنمــي مــوارد األســرة (الجمعيــة العامــة للتدريــب المهنــي ،1977،
. )10-12
وقــد أدركــت المملكــة أهميــة األســر المنتجــة فــي التنميــة وأهميــة تدعيمهــا مــن قبــل
الدولة،وهــذا مــا صــرح بــه معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة عبــد اهلل زينــل بقولــه  “ :إن قطــاع
األســر المنتجــة والعمــل مــن المنــزل لــم يعــد مجــرد فكــرة ومجــاال للتنظير،بــل أصبــح ناضجا
ورديفــا قويــا لعــدد كبيــر مــن االقتصاديــات الدوليــة ( زينــل . )9 ،1429،
ومــن هــذا المنطلــق قامــت ســمو األميــرة ســارة بدعــم األســر المنتجــة فــي منطقــة
الجوف،حيــث قالــت  “ :عملنــا منــذ البدايــة علــى دعــم هــذه األســر والوصــول بهــا إلــى مرحلــة
االكتفــاء ،وذلــك بالســعي إلــى تقديــم جميــع مــا يمكــن أن يعمــل علــى نقــل هــذه األســر
مــن أســر معالــة إلــى أســر منتجة”،ولتحقيــق أهدافهــا قامــت بمــا يلــي :
 نشر الوعي بأهمية وآليات إقامة هذه المشروعات . إعــداد دراســات جــدوى عــن مختلــف أوجــه النشــاط المالئمــة ونشــرها بكافــة الوســائللتكــون دليــا للمقبــات علــى مشــروعات األســر المنتجــة .
 إعــداد البرامــج التدريبيــة لتأهيــل المقبــات علــى تلــك المشــروعات بالمؤهــات الفنيــةوالتســويقية واإلداريــة الالزمــة إلقامــة وتشــغيل مشــروعاتهن علــى أســس ناجحــة.
 العمــل علــى التعاقــد مــع شــركات لتســويق منتجــات األســر المنتجــة وفــق آليــة ومقابــلمالئميــن .
 توفيــر قنــوات التمويــل المالئمــة الحتياجــات تلــك المشــروعات وفــق آليــة تراعــي ظــروفالقائميــن عليهــا” (اليزيــدي. )1438،
فــي عــام 1433هـــ 2012 /م لمســت ســمو األميــرة ســارة اســتعداد المــرأة فــي منطقــة الجوف
وتقبلهــا لهــذا النشــاط االقتصــادي ،وتشــجيعا لهــا جــاء تخصيــص الجائــزة التــي تحمــل
أســمها و تمنــح ألبــرز المنتجــات التــي تقدمهــا األســر المنتجــة وتشــارك فــي المعــرض
المشــارك فــي مهرجــان الزيتون،وقــد كانــت تحــت مظلــة جمعيــة الملــك عبــد العزيــز
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الخيريــة النســائية،وقد أقــرت الجمعيــة شــروط الترشــيح للجائــزة مــن عــدة بنــود منهــا :
 -1أن يكــون المشــروع مســجال فــي جمعيــة الملــك عبــد العزيــز الخيريــة النســائية ومرشــحا
مــن قبلهــا .
 -2أن يدار من قبل العائلة المنتجة نفسها .
 -3أن تكــون األســرة المنتجــة ســعودية الجنســية،ومن أهالــي منطقــة الجــوف ومقيمــة
بهــا .
 -4أن يسهم المشروع في إيصال األسرة لمرحلة االكتفاء .
 -5أن يكون المنتج قابل للتسويق الداخلي والخارجي .
 -6أن يتميز المنتج باإلبداع والتطوير والجودة واألصالة .
 -7أن يتم استخدام الخامات البيئية المحلية في إعداد المنتج .
 -8أن يكون إخراج المنتج متقنا ومتميزاَ .
وقد خصصت الجائزة ثمانين ألف ريال توزع على ثالث مراكز :
* المركز األول  50ألف ريال .
* المركز الثاني  20ألف ريال .
* المركز الثالث  10آالف ريال ( الرياض. ) 1433،
وفــي موســمها الثانــي فــي مهرجــان الزيتــون الســادس عــام 1434هـــ 2013 /م أعلنــت ســمو
األميــرة ســارة بــأن الجائــزة فــي عامهــا الثالــث ســوف تضــم ذوات االحتياجــات الخاصــة
والموهوبــات (الرياض،)1434،وفــي عــام 1435هـــ  2014 /م قامــت ســموها برفــع جائــزة ذوات
االحتياجــات الخاصــة إلــى  160ألــف ريــال موزعــة علــى ثــاث مراكــز ويكــون نصيــب الفائــزة
األولــى  100ألــف ريــال والثانيــة  40ألــف ريــال والثالثــة  20ألــف ريال،وذلــك لمــا تســتحقه هــذه
الفئــة مــن اهتمــام ودعــم (الريــاض. )1435،
وقــد شــجعت هــذه الجائــزة علــى التنافــس المميــز بيــن المشــاركات،حيث كان يــزداد عــدد
المشــاركات عامــا بعــد عام،فقــد ابتــدأ العدد بــ  80أســرة مشــاركة فــي الموســم األول ليصل
إلــى أكثــر مــن  300أســرة فــي الموســم الخامــس (الرياض،)1437،وقــد تنوعــت المشــاركات
لتشــمل عــدة حــرف منهــا الســدو والنســيج والتطريــز والفــن التشــكيلي واألشــغال اليدويــة
مــن التريكــو بأشــكال عــدة مــن المالبــس والرســم علــى الزجاج،والمأكــوالت الشــعبية وغيــر
الشــعبية بطــرق عــرض تنافــس المطاعــم وبجــودة عاليــة مــن النظافــة وضمــان ذلــك .
والجدير بالذكر لقد نتج عن هذه الجائزة عدة نتائج :
 فتحت المجال لعدة مواهب وحفزتها للظهور ودخول سوق العمل. ســاهمت فــي تشــجيع األســر المنتجــة لالنتقــال مــن مرحلــة اإلنتــاج إلــى مرحلــة التميــزواإلبــداع فــي النســيج والســدو والمشــغوالت اليدويــة والمأكــوالت الشــعبية .
 ساهمت في رفع مستوى المعيشة لكثير من األسر. تحــول بعــض المشــاريع الصغيــرة إلــى مشــاريع كبيرة،وأصبحــت بعــض األســر تمتلــكمصانــع للحــرف اليدويــة ومعامــل إلنتــاج الحلويــات داخــل المنــازل .
 حققــت التنميــة المســتدامة لتلــك األســر مــن خــال تشــجيعها علــى إيجــاد مصــادر دخــلدائمــة وثابتــة تســهم فــي إحــداث نقلــة اقتصاديــة واجتماعيــة لهــا نحــو األفضــل .

27

وتشــير ســمو األميــرة ســارة أن طمــوح المــرأة الســعودية فــي منطقــة الجــوف ،وحبهــا
للعمــل التطوعــي وانخراطهــا فيــه ،كان حافــزا مشــجعا لتبنــي هــذه األنشــطة ،إضافــة
إلــى اســتعداد األســر المنتجــة فــي المنطقــة وتقبلهــا لتحســين عملهــا وتطوره،والمــرأة
واألســر المنتجــة فــي هــذه المنطقــة حققــت نقلــة نوعيــة فــي حياتها،فقــد أســهمت
هــذه المشــاريع فــي تحســين المســتوى االقتصــادي لهــذه األســر ،بتوفيــر مصــدر دخــل
ثابــت ينهــض بمســتوى األســرة ،ويمكنهــا مــن االعتمــاد علــى الــذات دون تحمــل تكاليــف
النقــل ومشــاكله،وقد الحظنــا إقبــال األخــوة الــزوار والزائــرات مــن الداخــل والخــارج
لمعــرض الزيتــون وإلــى جنــاح األســر المنتجــة بشــكل خــاص ،وكيــف كان اإلقبــال علــى
شــراء منتجاتــه مــع أننــا عانينــا بالســابق مــن اســتقطاب األســر المنتجــة وعــدم وضــوح
الفكــرة لديهــم بعقــد عــدة دورات (اليزيــدي. )1438،
هكــذا نــرى أن المــرأة الســعودية فــي منطقــة الجــوف قــد ســاهمت فــي عمليــة التنميــة
عــن طريــق المشــروعات الصغيــرة واألســر المنتجــة وكان لســمو األميــرة ســارة الــدور األكبــر
فــي هــذه التنميــة ودعــم المــرأة الســعودية .
رابعا  :تمويل الكرسي العلمي في جامعة الجوف:
انطالقــا مــن دور المؤسســات التعليميــة فــي تقديــم المعرفــة ونشــر الوعــي وخدمــة
المجتمــع وإيمانــا مــن ســمو األميــرة ســارة بــدور المــرأة الســعودية فــي تنميــة المجتمــع
صــدر قــرار مجلــس الجامعــة فــي جلســته السادســة للعــام الجامعــي 1434/1435هـــ
المنعقــدة فــي 1435 /12/8هـ،والمتضمــن الموافقــة علــى إنشــاء “ الكرســي العلمــي
لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود ألبحــاث
تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف “ ،بتكلفــة ماليــة تقــدر بــــ ( 1،500،000مليــون ونصــف
المليــون ريــال ســعودي ) محــددة فــي مــدة زمنيــة  60شــهرا .
األهداف االستراتيجية للكرسي:
 بناء المرأة فكريا واجتماعيا وصحيا لتلعب دورها المهم في بناء المجتمع . بناء المرأة معرفيا وثقافيا وتعزيز دورها المهم بما يخدم بناء المجتمع . تعزيز القدرات الفكرية والصحية للمرأة . إنشــاء مراكــز لخدمــة المــرأة واستشــعار مشــاكلها والعمــل علــى ســرعة االســتجابةللحلــول العمليــة البحثيــة المدروســة .
محاور الكرسي العلمي :
محــور اجتماعــي  :يهتــم بقضايــا المــرأة المتعلمــة واألميــة علــى حــد ســواء،بمختلف
الجوانــب االجتماعيــة .
المحــور العلمــي البحثــي  :يتنــاول جميــع األمــراض التــي قــد تصيــب المــرأة كأمــراض الغــدة
الدرقيــة وأمــراض نقــص فيتاميــن د وعالقتــه بهشاشــة العظــام وســرطان الثــدي وغيرهــا
مــن األمــراض .
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دور الكرسي العلمي في خدمة المجتمع :
 مساعدة المرأة المتعثرة في دراستها وإرشادها للتخصص المناسب لقدراتها . مســاعدة المــرأة فــي الحصــول علــى العمــل المناســب لها بعــد تدريبيهــا وتنميــة قدراتهافــي مجــال تخصصها .
 توعيــة المــرأة بالــزواج المناســب وتوســيع مداركهــا بصحــة الــزواج واألمــراض التــي تنتــجمــن زواج األقــارب .
 توعية المرأة باألمراض التي قد تتعرض لها وطرق الوقاية منها . رفع الحالة النفسية والبدنية للمرأة وطرق تجنبها ألمراض قلة الحركة والسمنة . مساعدة المرأة للحياة الطبيعية مع تقدم عمرها ومقاومة تحديات الشيخوخة . توعيــة المــرأة اجتماعيــا وفكريــا بمحاربــة األفــكار التــي ال تناســب الدين اإلســامي والعرفالمجتمعي .
 إقامــة دورات تدريبيــة لتنميــة المهــارات وتغييــر االتجاهــات نحــو األفضل واألمثــل (جامعةالجوف. )1435،
الخاتمة :
ســلط هــذا البحــث الضــوء علــى المــرأة الســعودية ودورهــا فــي تنميــة المجتمــع وفــق
تعاليــم الشــريعة اإلســامية والخطــط التنمويــة للمملكة العربيــة الســعودية،وقد قدمت
الدراســة نموذجــا رائــدًا للمــرأة الســعودية ودورهــا فــي التنمية،ومنهــا توصلــت الباحثــة إلــى
النتائــج والتوصيــات التاليــة :
 أن وضــع المــرأة ومكانتهــا هــو انعــكاس لدرجــة التقــدم التــي وصــل إليهــا المجتمع،ومنهنــا يصبــح اســتثمار طاقاتهــا المهــدرة أحــد الضــرورات التــي يجــب تحقيقها .
 إن دور المــرأة المســلمة أكدتــه الشــريعة اإلســامية،وقد وجــدت الكثيــر مــن النمــاذجالفعالــة فــي المجتمــع فــي مختلــف العصــور التاريخيــة .
 ضــرورة توعيــة المجتمــع بأهميــة مشــاركة المــرأة فــي التنميــة وفــي صنــع القــرارالمتعلقــة بنشــاطات المجتمــع المختلفــة .
 إن المملكــة العربيــة الســعودية أولــت المــرأة الســعودية اهتمامــا كبيــرا اتضــح ذلــك مــنخــال الخطــط التنمويــة للمملكــة العربيــة الســعودية.
 تعتبــر األميــرة ســارة نموذجــا مــن النمــاذج الرائــدة والداعمــة فــي تنميــة المجتمــع بشــكلعــام والمــرأة الســعودية بشــكل خــاص فــي منطقــة الجــوف بمــا قامــت بــه مــن أعمــال
اجتماعيــة واقتصاديــة.
 أن مشــروع األســر المنتجــة يمثــل اتجاهــا عالميــا معاصــر تبنتــه العديــد مــن الــدول واثبــتنجاحــا كبيــر فــي دعــم التنميــة وتقــدم المجتمــع .
َ
 كانــت جائــزة األميــرة ســارة بنــت عبــد اهلل لألســر المنتجــة حافــزا كبيــرا مــن خاللهــاحققــت األســر المنتجــة تقدمــا كبيــرا .
 ســاهمت رعايــة ســمو األميــرة ســارة لكثيــر مــن األنشــطة والفعاليــات المتنوعــة فــي نشــرثقافــة الوعــي بضــرورة مشــاركة المــرأة فــي تنميــة المجتمــع .
 ضــرورة إبــراز الرائــدات مــن النســاء الســعوديات المشــاركات فــي التنميــة فــي الواقــعالمعاصــر ليكــن قــدوة للطالبــات خاصــة وللمــرأة بصفــة عامــة .
 نظــرا لنجــاح مشــروع األســر المنتجــة فــي منطقــة الجــوف نقتــرح إجــراء دراســات ميدانيــةعــن واقــع هــذه األســر المنتجــة وتطبــق علــى مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية .
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،)www.naja7.info( -2الموقــع اإللكترونــي للجمعيــة النســائية الخيريــة فــي
منطقــة الجــوف .
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دور معلمــة التربيــة األســرية فــي تعزيــز قيــم المواطنــة
الرقميــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة فــي ضــوء
متطلبــات التنميــة المجتمعيــة.

إعداد :
د .منى كامل البسيوني شمس الدين
 أستاذ مساعد االقتصاد المنزلي التربوي،كلية التربية بعفيف ،جامعة شقراء.
 قسم االقتصاد المنزلي والتربية ،كليةاالقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية.
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ملخص البحث:
تعتبــر خطــط التنميــة التــي تشــهدها بعــض المجتمعــات العربيــة فــي العصــر
الراهــن أحــد المداخــل األساســية لالســتقرار االجتماعــي وتحقيــق التقــدم فــي جميع
مجــاالت الحيــاة اإلنســانية وهــذا يتطلــب تربيــة األفــراد بطريقــة تعينهــم علــى الحياة
فيــه بأمــان وفاعليــة مــن خــال مداخــل وطــرق متعــددة كمدخــل التربيــة الرقميــة.
لذلــك اهتــم العديــد مــن التربوييــن بضــرورة التوعيــة بأهميــة تربيــة الناشــئة علــى
الفهــم واالســتخدام الجيــد للتقنيــات الرقميــة بطــرق أمنــة وأخالقيــة وقانونيــة
ليصبحــوا مواطنيــن رقمييــن ايجابييــن فــي المجتمــع ،لذلــك هــدف البحــث الحالــي
الــى التعــرف علــى دور معلمــة التربيــة األســرية فــي تعزيــز قيــم االنتمــاء والمواطنــة
الرقميــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة باعتبارهــا أحــد المعلمــات التــي تقــدم
العلــوم الحياتيــة التــي تمــس حيــاة الطالبــات.
وقــد طبــق البحــث علــى عينــة مــن طالبــات المرحلــة الثانويــة قــدر عددهــا ( )100طالبــة
و( )30معلمــة تربيــة أســرية مــن مــدارس المرحلــة الثانويــة التابعــة لــإدارة التعليميــة
بمحافظــة عفيــف ،وقــد اتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي وتــم تصميــم
وتطبيــق أداة البحــث المتمثلــة فــي اســتبيانه تحديــد دور المعلمــة فــي تعزيــز قيــم
المواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظــر الطالبــات والمعلمــات أنفســهم.
وقــد أســفرت نتائــج البحــث عــن أن ( )55%مــن معلمــات التربيــة األســرية يمارســون
المواطنــة الرقميــة وأحيانــً مــا تمــارس أدوارهــا فــي تعزيــز المواطنــة الرقميــة
لــدى الطالبــات مــن خــال توعيتهــن بالصحــة والســامة الرقميــة وإقامــة التواصــل
واالتصــال الرقمــي ومحــو األميــة الرقميــة ونشــر ثقافــة التجــارة االلكترونيــة
والمســؤولية الرقميــة والتحلــي باللياقــة الرقميــة ،كمــا وجــد بعــض الصعوبــات التــي
تقــف أمــام تحقيــق دور معلمــة التربيــة األســرية ومنهــا نقــص الوعــي التكنولوجــي
وقلــة التدريــب واالعتمــاد علــى المناهــج واالســتراتيجيات التقليديــة فــي التعليم،كما
أظهــرت النتائــج عــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــه إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات
طالبــات المرحلــة الثانويــة نحــو دور معلمــة التربيــة األســرية فــي تعزيــز المواطنــة
الرقميــة تعــود لمتغيــر التخصــص الدراســي (علمــي ،أدبــي) والصــف الدراســي( أول،
ثانــي ،ثالــث ثانــوي).
وقــد أوصــى البحــث بضــرورة تضميــن بعــض مفاهيــم المواطنــة الرقميــة ضمــن
دروس مقــرر التربيــة األســرية باســتخدام المدخل القصصــي والتكنولوجــي للتعليم،
باإلضافــة الــى زيــادة االهتمــام باألنشــطة المدرســية المنهجيــة والالمنهجيــة فــي
تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة مــن قبــل معلمــات المــدارس وضــرورة إقامــة برامــج
تنميــة مجتمعيــة لتأهيــل األســرة لتعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة عنــد أبنائهــم
الذيــن يمثلــون محــور التنميــة المجتمعيــة المســتقبلية.
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مقدمة:
تشــهد العديــد مــن المجتمعــات خطــط للتنميــة والتطويــر ولعــل أهــم عمليــة
اســتثمارية تقــوم بهــا أي دولــة مهمــا كانــت مرحلــة التنميــة التــي تمــر بهــا هــي تنميــة
مواردهــا البشــرية التــي تكمــن فــي تنميــة مهاراتهــم االنتاجيــة التــي تغرســها من خالل
التعليــم والتدريــب (عســاكرية ومزاهــرة )2009 ،لذلــك تســهم التربيــة إســهامًا فعــا ً
ال في
بنــاء المواطــن الصالــح وتنميــة مهاراتــه وقدراتــه ومواهبــه فتجعلــه أداة فعالــة ومثمــرة
وقــوة موجهــة تبنــى األمــة وتصنــع حضاراتهــا وتحقــق أهدافهــا وأمالهــا المنشــودة.
فتربيــة اإلنســان ليســت مجــرد تزويــده بكــم وافــر مــن المعرفــة وإنمــا يتطلــب األمــر
تزويــده بالنســق القيمــي الــذي يســهم فــي بنــاء الضميــر الــذي يوجــه ســلوكه ويضبــط
تصرفاتــه لتحقيــق االنتمــاء الوطنــي والمواطنــة االجتماعيــة( .الهنــدي)2001 ،
فقــد تتخــذ المواطنــة أشــكا ً
ال عديــدة وفقــً لطبيعــة كل عصــر ومتغيراتــه فقد شــملت
المواطنــة فــي إطــار العولمــة والثــورة الصناعيــة الســعي إلــى بنــاء المواطــن العولمــي
الــذي يتمســك بالقيــم اإلنســانية العالميــة( .الدهشــان )2016 ،وفــى ظــل التطــورات
التكنولوجيــة وانتشــار تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي عصرنــا الحالــي الــذي
أطلــق عليــه العصــر الرقمــي اتخــذت المواطنــة شــك ً
ال جديــدًا يضمــن حقــوق وواجبــات
المواطــن التــي تتفــق مــع متطلبــات الحيــاة فــي هــذا العصــر وقــد أطلــق عليهــا
المواطنــة الرقميــة .Digital Citizenship
فالمواطنــة الرقميــة تعنــى البحــث عــن حقــوق وواجبــات المواطــن التــي تمكنــه
مــن كيفيــة اســتخدام التقنيــات الرقميــة بطريقــة آمنــة ُ
وخلقيــة وقانونيــة ليكونــوا
مواطنيــن صالحيــن ومتعلميــن مــدى الحيــاة( .الدهشــان)2016 ،
فالمواطنــة الرقميــة هــي تحلــى الفــرد بمجموعــة القواعــد والضوابــط والمعاييــر
واألفــكار واألعــراف والمبــادئ التــي تضمــن االســتخدام األمــن للتكنولوجيــا مــن قبــل
الكبــار والصغــار مــن أجــل المســاهمة لرقــى الوطــن وتحمــل أفــراده للمســئولية
االجتماعيــة والتكنولوجيــة تجــاه .وهــذا مــا أشــار اليــه (الفايــد )2014 ،أن المواطنــة الرقمية
تعتبــر الحمايــة والتوجيــه نحــو إيجابيــات التقنيــات الحديثــة والحمايــة مــن ســلبياتها
ومخاطــر اســتخدامها.
أي هــي التعامــل الذكــي مــع التكنولوجيــا .فالتكنولوجيــا تعتبــر ســاح ذو حديــن فرغم
مــا أتحتــه مــن أثــار إيجابيــة علــى الفــرد وعلــى تنميــة المجتمــع إذا اســتغلت بطريقــة
صحيحــة .إال أن عواقبهــا وأخطارهــا تكــون عديــدة إذا اســتغلت بطريقــة غيــر رشــيدة
فقــد تــؤدى إلــى التمــرد علــى القواعــد األخالقيــة والضوابــط القانونيــة التــي تنظــم
شــؤون الحيــاة االجتماعيــة.
فاالســتخدام غيــر الرشــيد للتكنولوجيــا أصبــح مشــكلة رئيســية تواجــه األبنــاء وهــم
يتعاملــون مــع متطلبــات العصــر الرقمــي وأن هــذه المشــكلة أثــارت بعــض الجــدل
علــى صفحــات األخبــار الرقميــة بالعديــد مــن الصحــف اإللكترونيــة والتــي تــدور حــول
االســتخدامات غيــر الرشــيدة للتكنولوجيــا مــن قبــل األطفــال ومــا يقضونــه مــن ســاعات
طويلــة علــى أجهــزة الكمبيوتــر واآليبــادات والهواتــف الذكيــة باإلضافــة مــا تمثلــه
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التكنولوجيــا مــن تحديــات أمــام المعلميــن فــي المــدارس واآلبــاء فــي المنــازل للتعامل
مــع األبنــاء والشــباب وإدمانهــم لإلنترنــت الــذى قــد يهــدد أمــن المجتمــع ويســاعد
علــى انتشــار الجرائــم اإللكترونيــة وانســحاب عقــول الشــباب إلــى المخاطــر الفكريــة
التــي قــد تزعــزع ثقــة المواطــن فــي وطنــه وتهــدم تطــوره.
لذلك أشارت العديد من الدراسات مثل دراسة (العقيل( )2014،المسلماني )2014،و
( )Howard،2015و(العتيبــي )2016 ،و (الدهشــان )2016،أنــه فــي ظــل انتشــار شــبكة
اإلنترنــت وزيــادة عــدد مســتخدميه أصبحنــا فــي حاجــة ماســة لوضــع سياســات
وقائيــة ضــد أخطــار التكنولوجيــا وســلبياتها ووضــع سياســات جديــدة تتضمــن توعيــة
األفــراد بحقوقهــم والتزاماتهــم وواجباتهــم وإكســابهم إجــراءات اآلمــان والحمايــة
والقوانيــن التــي تنظــم ممارســتهم للمواطنــة الرقميــة.
كمــا أكــدت ( )Education catholic schools، 2014أنــه يجــب علــى المعلميــن أن
يكونــوا علــى وعــى بتفاعــات طالبهــم فــي العالــم الرقمــي وتوجيههــم لكيفيــة
االســتفادة مــن إمكانيــات البيئــة الرقميــة فــي األنشــطة والمهــارات التدريســية.
وهــذا مــا أكــد عليــه أيضــً (الفايــد )2014 ،فــي أن المواطنــة الرقميــة لهــا عالقــة
قويــة بمنظومــة التعليــم حيــث أنهــا الكفيلــة بمســاعدة المعلميــن وأوليــاء األمــور
باالســتخدام األمثــل للتكنولوجيــا فهــي أكثــر مــن مجــرد أداة تعليميــة بــل هــي وســيلة
إلعــداد الطــاب لالنخــراط الكامــل فــي المجتمــع والمشــاركة فــي خدمــة مصالــح
الوطــن بشــكل عــام.
فعلــى الصعيــد العالمــي نجــد أن بعــض الــدول المتقدمــة مثــل بريطانيــا والواليــات
المتحــدة وكنــدا أصبحــت وتــدرس مفاهيــم المواطنــة الرقميــة فــي مدارســها كمــا
وضعــت اســتراليا مشــروع وطنــي تحــت شــعار (االتصــال بثقــة :تطويــر لمســتقبل
اســتراليا الرقمــي) وهــذا المشــروع ينــص علــى تدريــس مواضيــع المواطنــة الرقميــة
للطــاب وإقامــة برامــج تدريســية لآلبــاء والمعلميــن وفقــً لخطــة وطنيــة متكاملــة
لغــرس مفاهيمهــا .كمــا ســعت فرنســا لجعــل موضــوع المواطنــة الرقميــة قضيــة
وطنيــة كبــرى.
وقــد أشــار (الدهشــان )2016 ،أن الــدول العربيــة أيضــا بــدأت تســعى فــي إعــداد برامــج
تدريبيــة للمعلميــن وبرامــج إرشــادية ألوليــاء األمــور لتوعيتهــم بمجــاالت ومحــاور
المواطنــة الرقميــة بمــا تســاعدهم علــى تنشــئة أبنائهــم للحيــاة بأمــان فــي العصــر
الرقمــي.
فقــد أكــد (العتيبــي )2016،أن المملكــة العربيــة الســعودية تعتبــر مــن أولــى الــدول
العربيــة تدعيميــً لمشــروع المواطنــة الرقميــة واعتبــرت موضــوع المواطنــة الرقميــة
أحــد مســارات مبــادرة توظيــف تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات ( )ICTفــي
المــدارس ضمــن البرنامــج الوطنــي لتطويــر المــدارس الــذي يضمــن اســتراتيجيات تدريــب
المعلميــن والطــاب علــى إنتــاج وســائط رقميــة فــي مجــال نشــر ثقافــة وتطبيــق
المواطنــة الرقميــة.
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وتــرى الباحثــة أن المعلــم هــو أهــم الركائــز التــي تعتمــد عليــه المــدارس فــي إعــداد
المواطــن الصالــح وتعديــل أفــكار وســلوكيات واتجاهــات الطــاب فهــو االداة الناجحــة
فــي تصحيــح مســار المفاهيــم عنــد الطــاب لذلــك فــإن للمعلــم دور هــام وفعــال فــي
تعزيــز ونشــر ثقافــة المواطنــة الرقميــة بيــن الطــاب مــن خــال األنشــطة التعليميــة
ودمــج مفاهيمــً بالــدروس النظريــة والعمليــة بمــا يســاعد علــى حمايــة الطــاب
وتســليحهم بالمعــارف التكنولوجيــة.
وقــد ال يخفــى هــذا الــدور علــى معلمــات التربيــة األســرية فــي المــدارس وذلــك ألن
مناهــج التربيــة األســرية تعتبــر أحــد المناهــج التــي تســاعد الطالــب علــى تكويــن المبــادئ
األســرية والقيــم المجتمعيــة وتحمــل المســئولية لذلــك فهــي تســتمد اتجاهاتهــا
وقيمهــا مــن اتجاهــات وقيــم المجتمعــات وتعتبــر حلقــة الوصــل بيــن حيــاة الطالــب
فــي أســرته وداخــل مجتمعــه.
فهــي أحــد العلــوم التــي تضمــن مهــارات حياتيــة وفنــون ونظريــات علميــة وعمليــة
شــاملة إلعــداد الطالبــات لممارســة المســئوليات األســرية واالجتماعيــة الســليمة مــن
خــال تنميــة شــخصية الطالبــة وتوعيتهــا بالمفاهيــم والمبــادئ الصحيــة و الملبســية
والنفســية وكذلــك أيضــا التكنولوجيــة والبيئيــة بمــا يســاعد علــى تكويــن شــخصية
متكاملــة متوازنــة تســاهم فــي تفعيــل دورهــا فــي تنميــة المجتمــع ودفــع عجلــة
تقدمــه اجتماعيــً واقتصاديــً وثقافيــً وتكنولوجيــً .لذلــك يســعى البحــث الحالــي
للتعــرف علــى دور معلمــات التربيــة األســرية فــي تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى
طالبــات المرحلــة الثانويــة فــي ضــوء متطلبــات التنميــة المجتمعيــة.
مشكلة البحث وتساؤالته:
يتضــح مــن العــرض الســابق أن التطــورات التكنولوجيــة والعلميــة أصبحــت تؤثــر بشــكل
مباشــر فــي ســلوكيات أفــراد المجتمــع.
لذلــك تســعى المجتمعــات لوضــع حلــول تنمويــة جديــدة تهــدف إلــى تحقيــق تقــدم
المجتمــع وتنميتــه مســتقبليًا مــن خــال توفيــر بيئــة خصبــة تعليميــة تعتمــد علــى
اســتخدام التقنيــات التعليميــة الحديثــة بمــا يســاعد علــى اقتصــاد المعرفــة وتحقيــق
الهويــة الوطنيــة وتحمــل المســؤولية الرقميــة تجــاه تنميــة المجتمــع.
حيــث أشــار ( )Howard،2015،23أن التعليــم مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة
يتحــدى المناهــج الرســمية والتعلــم بالطــرق التقليديــة ،كمــا أن التعليــم مــن أجــل
التطويــر المســتمر يتطلــب تعدديــة التخصصــات ومســاهمتها فــي احــداث التحــوالت
االجتماعيــة والتكنولوجيــة.
وفــى ضــوء هــذه التغيــرات التــي تطــرأ علــى المجتمعــات لــم يعــد دور المعلــم قاصــر
علــى التعليــم التقليــدي لنقــل المعرفــة ولتعليــم المهــارات بــل تعــداه إلــى إكســاب
الطــاب الســلوكيات والمهــارات الحياتيــة التــي تســاعده فــي اكتســاب قيــم واتجاهــات
المجتمــع وأيضــً حمايــة الطــاب مــن االنحرافــات الفكريــة والوطنيــة واألخالقيــة التــي
قــد تؤثــر بشــكل مباشــر علــى مواطنــة الطــاب فأصبــح المعلــم يبنــى عقــل الطالــب
وإعــداده ليكــون مواطــن صالــح فــي ضــوء تحقيــق الــرؤى التنمويــة التــي تســاعده علــى
مواكبــة العصــر الحالــي وتســلحه بمحــاور المواطنــة الرقميــة التــي تســاعده علــى
اســتخدام التقنيــات الحديثــة بطريقــة آمنــة وخلقيــة وقانونيــة ،كمــا تســاعده علــى
حمايتــه مــن مخاطــر التقنيــات الحديثــة ووقوعــه فريســة للجرائــم اإللكترونيــة.
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لذلك تكمن مشكلة البحث الحالي في السؤال الرئيسي التالي:
س :مــا دور معلمــة التربيــة األســرية فــي تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى
طالبــات المرحلــة الثانويــة فــي ضــوء متطلبــات التنميــة المجتمعيــة؟
وقد يتفرع هذا التساؤل إلى عدة تساؤالت فرعية وهي:
 1.1ما هي المواطنة الرقمية ،ومكوناتها ومحاور تنميتها لدى الطالبات؟
2.2ما هي متطلبات التنمية المجتمعية في العصر الرقمي؟
3.3مــا هــو واقــع ممارســات معلمــة التربيــة األســرية لتعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة
مــن وجهــة نظــر المعلمــة؟
4.4مــا هــي الصعوبــات التــي تواجــه معلمــة التربيــة األســرية لتعزيــز قيــم المواطنــة
الرقميــة مــن وجهــة نظــر المعلمــة؟
5.5مــا هــو دور معلمــة التربيــة األســرية لتعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى طالبات
المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر الطالبات؟
6.6هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات طالبــات المرحلــة
الثانويــة نحــو دور معلمــة التربيــة األســرية فــي تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة
تعــود إلــى متغيــري التخصــص الدراســي (علمــي ،أدبــي) والصــف الدراســي (أول،
ثانــي ،ثالــث ثانــوي)؟
أهداف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى:
1.1التعــرف علــى مفهــوم المواطنــة الرقميــة باعتبارهــا أحــد القضايــا التربويــة
المعاصــرة ومكوناتهــا ومحــاور تنميتهــا فــي نفــوس الطــاب.
2.2التعرف على متطلبات التنمية المجتمعية في العصر الرقمي.
3.3دراسة واقع وممارسات معلمة التربية األسرية للمواطنة الرقمية.
4.4دراســة الصعوبــات التــي تواجــه معلمــة التربيــة األســرية للقيــام بدورهــا نحــو
تعزيــز المواطنــة الرقميــة.
5.5التعــرف علــى دور معلمــة التربيــة األســرية فــي تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة
مــن وجهــة نظــر طالبــات المرحلــة الثانويــة.
6.6دراســة الفــروق اإلحصائيــة بيــن متوســط درجــات طالبــات المرحلــة الثانويــة نحــو
دور معلمــة التربيــة األســرية فــي تعزيــز المواطنــة الرقميــة التــي تعــود إلــى
متغيــري التخصــص الدراســي (علمــي ،أدبــي) والصــف الدراســي (أول ،ثانــي ،ثالــث
ثانــوي)؟
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث الحالي من:
األهمية النظرية:
وتتضــح مــن أهميــة الموضــوع الــذي يتناولــه وهــو المواطنــة الرقميــة وإجــراءات
إعــداد المواطــن الرقمــي الــذي لديــه القــدرة علــى التعامــل مــع التقنيــات الحديثــة
بطــرق آمنيــة وأخالقيــة وقانونيــة ممــا يحميــه مــن التعــرض إلــى مخاطــر التقنيــات
والبعــد عــن االنحرافــات الفكريــة والجرائــم اإللكترونيــة.
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األهمية التطبيقية:
وتتضح من خالل ما يلي:
1.1يفيــد هــذا البحــث معلمــات التربيــة األســرية فــي التعــرف علــى أدوارهــن فــي تعزيــز
ونشــر ثقافــة المواطنــة الرقميــة وتوضيــح مــدى أهميتهــا للتنميــة المجتمعيــة التــي
تمــر بهــا مجتمعاتنــا فــي هــذا العصــر.
2.2دراسة واقع وممارسات معلمات التربية األسرية للمواطنة الرقمية؟
3.3الوقــوف علــى المشــكالت والصعوبــات التــي تواجــه المعلمــات وخاصــة معلمــة
التربيــة األســرية للقيــام بدورهــا نحــو تعزيــز المواطنــة الرقميــة فــي نفــوس الطالبــات.
4.4يفيــد هــذا البحــث المشــرفات والمســئولين فــي الميــدان التربــوي لتعديــل خطــط
متابعتهــم للمعلميــن فــي ضــوء أدوارهــم الجديــدة التــي ال تعتمــد علــى المعرفــة
النظريــة والتطبيقيــة فقــط.
5.5قــد يفيــد هــذا البحــث أوليــاء األمــور للتعــرف علــى المواطنــة الرقميــة ومجاالتهــا
وأســاليب تنميتهــا عنــد الطــاب بشــكل عــام.
6.6يلقــى هــذا البحــث الضــوء علــى فئــة الطالبــات المراهقــات ومحاولــة مســاعدتهم
فــي اكتســاب وممارســة الفكــر الصحيــح وتعزيــز قيــم االنتمــاء الوطنــي والمواطنــة
الرقميــة لديهــم بمــا يمكنهــم مــن أن يكونــوا مواطنيــن صالحيــن يمارســون
أدوارهــم تجــاه تنميــة المجتمــع وتقدمــه.
حدود البحث:
تتضح حدود البحث الحالي فيما يلي:
الحــدود الموضوعيــة :تكمــن فــي التعــرف علــى دور معلمــة التربيــة األســرية فــي تعزيــز
المواطنــة الرقميــة.
الحدود البشرية :طالبات المرحلة الثانوية ومعلمات التربية األسرية.
الحــدود المكانيــة :بعــض المــدارس الثانويــة التابعــة لــإدارة التعليميــة بمحافظــة
عفيــف ،الســعودية.
الحدود الزمنية :الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438 /1437هـ.
مصطلحات البحث:
 -١التربية األسريةFamily Education :
وهــي مجموعــة القواعــد واإلجــراءات واألخــاق والســلوكيات والقيــم التــي تعلمهــا
األســرة ألبنائهــا فــي إطــار االلتــزام بالديــن واحتــرام العــادات واألنظمــة االجتماعيــة
وتأديــة الحقــوق والقيــام بالواجبــات( .أبــو وردة)2016 ،
 -٢معلمة التربية األسرية :Teacher of Family Education
وهــي المعلمــة التــي تــم تأهيلهــا بكليــات التربيــة قســم االقتصــاد المنزلــي أو كليــات
االقتصــاد المنزلــي تخصــص التربــوي لتدريــس موضوعــات ترتبــط ارتباطــً وثيقــً بحيــاة
الفــرد داخــل أســرته ومجتمعــه مــن علــوم األغذيــة والمالبــس وتكنولوجيــا األنســجة
وإدارة المنــزل والمؤسســات والعالقــات األســرية .وبالتالــي فهــي تشــارك األســرة فــي
تكويــن االتجاهــات والســلوكيات والقواعــد األخالقيــة والقيــم المجتمعيــة المرتبطــة
بحيــاة الطالــب فــي األســرة والمجتمــع.
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 -٣المواطنة الرقمية :digital citizenship
هــي مجموعــة القواعــد والمبــادئ والبرامــج واألســاليب التــي يحتاجهــا المعلمــون واآلبــاء
والمربــون والمشــرفين علــى اســتخدام التكنولوجيــا أن يعرفوهــا لكــى يوجهــون الشــباب
والمراهقيــن والطــاب لالســتخدام األمثــل واألمــن للتكنولوجيــا والحمايــة مــن مخاطرهــا
(ســامة )2013 ،كمــا يعرفهــا (الجــزار )390 ،2014 ،بأنهــا المعاييــر واألعــراف المتبعــة فــي
الســلوك القويــم تجــاه اســتخدام التكنولوجيــا مثــل التبــادل االلكترونــي للمعلومــات
والتواصــل والمشــاركات االلكترونيــة.
وتعــرف إجرائيــً بأنهــا المفاهيــم والمعــارف التــي يجــب أن تنميهــا معلمــة التربيــة األســرية
مــن خــال دمجهــا بالــدروس والبرامــج التعليميــة واألنشــطة التدريســية لكــى توعــى
طالبــات المرحلــة الثانويــة باالســتخدام األمــن والقانونــي واألخالقــي للتقنيــات الحديثــة
وتســلكها الطالبــات عبــر شــبكة اإلنترنــت وفــى حســاباتهم الشــخصية بمــا يســاعد علــى
تنميــة المجتمــع وحمايــة الطالبــة مــن الوقــوع فــي الجرائــم اإللكترونيــة التــي تهــددا آمــن
المجتمــع وتزعــزع ثقــة المواطــن بنفســه.
 -٤التنمية المجتمعية :social development
تعــرف بأنهــا سلســلة مــن العمليــات اإلدارية المخطــط لها وتســعى إلى تحقيــق مجموعة
مــن األهــداف التــي تقــود الطاقــات إلــى التفاعــل واالســتغالل األمثــل لإلمكانيــات وتحفيــز
جهــود الدولــة إليجــاد روابــط اجتماعيــة بينهــا وبيــن المواطنيــن يســاعد علــى مواجهــة
التغيــرات االجتماعيــة وتحقيــق الــروى المســتقبلية للتنميــة( .الحبــارى)2016 ،
اإلطار النظري للبحث:
المحور األول :المواطنة الرقمية :digital citizenship
المواطنــة هــي صيغــة المواطــن التــي تحــدد وجباتــه وحقوقــه الوطنيــة مــن خــال التربيــة
الوطنيــة لألبنــاء واألفــراد( .ذكــي )1982 ،وقــد عرفتهــا دائــرة المعــارف البريطانيــة بأنهــا
عالقــة الفــرد والدولــة كمــا يحددهــا قانــون تلــك الدولــة وبمــا يضمــن العالقــة مــن حقــوق
وواجبــات متبادلــة ،كمــا عرفهــا (العقيلــي )2014،بأنهــا الشــراكة المجتمعيــة فــي المشــروع
الوطنــي للتنميــة فالمواطنــة تتحــدد بمرجعيــة االنتمــاء الوطنــي وتحمــل المســؤولية تجاه
التنميــة والنهضــة الحضاريــة .وقــد تتخــذ المواطنــة أشــكا ً
ال وصــورًا عديــدة وفقــً لطبيعــة
كل عصــر ففــي العصــر الرقمــي الــذي نعيــش فيــه األن أصبحنــا فــي حاجــة ملحــة إلــى
تعريــف الفــرد بحقوقــه وواجباتــه والتزاماتــه وأخالقياتــه عنــد التعامــل مــع التقنيــات
الحديثــة وتعريفــه بالســلوكيات التــي يجــب أن يتبعهــا أثنــاء تعاملــه عبــر شــبكة اإلنترنــت
وهــي مــا يطلــق عليهــا المواطنــة الرقميــة.
فالمواطنــة الرقميــة هــي جملــة الضوابــط والقوانيــن والمعاييــر المعتمــدة عند اســتخدام
األفــراد لوســائل التكنولوجيــا الرقميــة متمثلــة فــي حقــوق وواجبــات والتزامــات المواطنين
صغــارًا وكبــارًا لتعامالتهــم االلكترونيــة (الدهشــان )2016 ،كمــا عــرف (Indian Department
 )of education 2013المواطنــة الرقميــة بأنهــا إعــداد وتدريــب الطــاب لالســتخدام اآلمــن
والفعــال للتكنولوجيــا مــن خــال تنميــة معــارف ومهــارات الطــاب الســتخدام الحاســب
اآللــي وبرامجــه واالتصــاالت المختلفــة وتطبيقاتهــا وغــرس قيــم المواطنــة واالنتمــاء
الوطنــي.
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فالمواطنــة الرقميــة تســعى إلــى إيجــاد الحلــول والطــرق المثلــى التــي تحمــى أطفالنــا
وأبنائنــا المراهقيــن والشــباب دون حــاالت التحكــم الحــادة فيمــا يطلعــون عليــه عبــر
شــبكات اإلنترنــت فهــي تعــد ســيطرة خفيــة للتحكــم فــي ســلوك وأخالقيــات الشــباب
فــي ردودهــم وتعليقاتهــم وتعامالتهــم التجاريــة أو الشــخصية عبــر شــبكة اإلنترنــت.
(ســامة)2013 ،
لذلــك تعتبــر المواطنــة الرقميــة توجيــه وحمايــة للشــباب والمراهقيــن وتعرفيهــم
منافــع وإيجابيــات اإلنترنــت وتطبيقاتــه الالمحــدودة وكيفيــة التســلح للحمايــة مــن
أخطارهــا التــي تهــدد آمــن الشــباب ومســتقبله.
فهــي التعامــل الذكــي مــع التقنيــات الحديثــة مــن خــال اكتســاب مبــادئ االحتــرام
والتعليــم والحمايــة فقــد ذكــر (الدهشــان )2016 ،أن االحتــرام يتــم مــن خــال التواصــل
والمشــاركة عبــر الوســائل والوســائط التكنولوجيــة بطريقــة الئقــة مــع وضــع القوانيــن
الرقميــة لالحتــرام والخصوصيــة والحــد مــن التجــاوزات غيــر األخالقيــة واالختراقــات
والســرقات العلميــة .بينمــا التعليــم :يتــم مــن خــال إتاحــة المعلومــات وتوافرهــا
باســتخدام األدوات التقنيــة وكيفيــة إتبــاع اإلجــراءات واألســاليب التــي تمكــن الفــرد مــن
التعامــات التقنيــة كالتجــارة والتســويق اإللكترونــي  ،بينمــا الحمايــة :تتــم مــن خــال
تحديــد المســؤوليات والحقــوق وتوافــر ضوابــط األمــن الرقمــي باإلضافــة إلــى متطلبــات
حمايــة الصحــة الجســدية والســامة النفســية التــي يجــب أن تتحلــى بهــا نتيجــة
اســتخدام عالــم التقنيــة.
وبذلــك تتضــح أهميــة المواطنــة الرقميــة فــي اعــداد المواطــن القــادر علــى فهــم
القضايــا االجتماعيــة واإلنســانية المرتبطــة بالتكنولوجيــا)Eugene،2007،9( .
خصائص المواطنة الرقمية:
يوضــح (شــرف ،الدمــرداش )2014 ،أن مفهــوم المواطنــة الرقميــة يتحــدد بالخصائــص
التاليــة:
1.1الوعي بالعالم الرقمي بمكوناته.
2.2امتــاك الفــرد لمهــارات الممارســة الفعالــة والمناســبة فــي اســتخدامات العالــم
الرقمــي بألياتــه المختلفــة.
3.3يتبــع القواعــد الخلقيــة التــي تجعل الســلوك التكنولوجي للفرد يتســم بالمســئولية
االجتماعيــة فــي التفاعل مــع اآلخرين.
4.4تتضمــن المواطنــة الرقميــة مجموعــة الحقــوق والواجبــات وااللتزامــات فيمــا يتعلــق
باســتخدام التقنيــات.
5.5أن نشــر ثقافــة المواطنــة الرقميــة بيــن أفــراد المجتمــع يمكــن أن يتــم مــن خــال
التربيــة المنزليــة والمناهــج التعليميــة فــي المــدارس والجامعــات.
6.6المواطنــة الرقميــة تضمــن الحمايــة مــن الجرائــم اإللكترونيــة والحــروب الرقميــة
والتخريــب اإللكترونــي واألضــرار الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تنتــج مــن
االســتخدامات عبــر الرشــيدة للتكنولوجيــا.
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مبررات استخدام مدخل المواطنة الرقمية في التربية العربية:
ترجــع ضــرورة نشــر ثقافــة المواطنــة الرقميــة بيــن المواطنيــن ودخــول مفاهيمهــا
وممارســتها باألســرة والمدرســة والجامعــة عــدة مبــررات منهــا مــا يلــي:
1.1التزايــد المســتمر لمســتخدمي شــبكة اإلنترنــت وخاصــة فــي الوطــن العربــي وذلــك
وفقــً لمــا جــاء فــي تقريــر اقتصــاد المعرفــة العربــي أن مــن المتوقــع بحلول عــام 2017
أن يصــل عــدد مســتخدمي اإلنترنــت فــي الوطــن العربــي إلــى  197مليــون مســتخدم.
2.2االعتمــاد المتزايــد علــى الوســائل التقنيــة فــي معظــم جوانــب حياتنــا اليوميــة
حيــث أشــارت دراســات معهــد (غوتليبــد وتفايلــر السويســرى) لألبحــاث المســتقبلية
بعنــوان “كيــف يبــدو مجتمــع اإلنترنــت عــام  ”2030أن التقنيــة الرقميــة ســتحتل 99%
مــن نشــاطات األفــراد اليوميــة األمــر الــذي يصاحبــه زيــادة نســبة الجرائــم اإللكترونيــة
نتيجــة عــدم الوعــي بطــرق للتعامــل معهــا.
3.3أن المواطنــة الرقميــة مشــروع رســالته إعــداد مجتمــع مؤهــل للتعامــل مــع القضايــا
اإللكترونيــة ونشــر ثقافــة األمــن اإللكترونــي بيــن طــاب المراحــل العمريــة المختلفــة
األمــر الــذي يقتضــي توافــر مرجــع متكامــل للقضايــا اإللكترونيــة الشــائعة وإيضــاح
الطــرق المثلــى للتعامــل معهــا فــي ضــوء المحافظــة علــى أمــن المجتمــع.
4.4أن نشــر ثقافــة المواطنــة الرقميــة يســاعد فــي تعزيــز االســتفادة المثلــى مــن
التكنولوجيــا الرقميــة ودخــول مجتمعــات المعرفــة وتنميتهــا وبنــاء االقتصــاد
الرقمــي الوطنــي.
5.5المواطنــة الرقميــة تعتبــر الكفيلــة لمســاعدة العامليــن بالحقــل التربــوي لفهــم مــا
يجــب علــى الطــاب معرفتــه مــن أجــل مجتمــع معرفــي رقمــي آمــن.
6.6علــى الرغــم مــن أن التكنولوجيــا بوابــة الدخــول إلــى عالــم االبتــكار واالبــداع والتعلــم
إال أنهــا تمثــل بوابــة الدخــول أيضــا إلــى عالــم الفضــاء اإللكتروني الــذي يجب أن يتســلح
فيــه الفــرد بالقوانيــن والتشــريعات التــي تمكنــه مــن العيــش فيــه بــدون التعــرض إلــى
االســتغالل اإللكترونــي والجرائــم اإللكترونية.
7.7محــاو ً
ال محــو األميــة التكنولوجيــة وزيــادة وعــى الشــباب التكنولوجــي وبــث الــروح
الوطنيــة والتمســك بالقيــم االجتماعيــة نظــرًا لمــا يتعــرض إليــه الشــباب مــن خــال
القنــوات الفضائيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي مــن انخفــاض مســتوى الوطنيــة
ورفــع مســتوى التمــرد الوطنــي.
8.8المواطنــة الرقميــة تضمــن ألبنائنــا حقوقهــم والتزاماتهــم بقواعــد وقوانيــن وأداب
وســلوكيات التعامــل مــع التقنيــات الرقميــة( .الدهشــان)2016 ،
محاور المواطنة الرقمية:
بمراجعــة أدبيــات البحــث أشــار كل مــن ( )ribble، 2006و(شــرف ،الدمــرداش)2014 ،
و(المســلماني )2014،و(الجــزار )2014،و(الدهشــان ،والفويهــي )2015،و (العتيبــي )2016 ،الــى أن
المواطنــة الرقميــة تتكــون مــن تســع محــاور وهــي:
 -١الوصــول الرقمــي :ويعنــى اإلتاحــة الرقميــة للجميــع أي يكونــوا مســتخدمي
التكنولوجيــا علــى وعــى بــأن هنــاك فــرص متســاوية للجميــع الســتخدام التكنولوجيــا
وهــذا مــا يتطلــب ضــرورة توفيــر الحقــوق الرقمية المتســاوية ودعــم الوصــول اإللكتروني
لــكل األفــراد.
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 -٢التجــارة الرقميــة :وتعنــى بيــع وشــراء البضائــع والســلع إلكترونيــً لذلــك يجــب الوعى
بالعمليــات واإلجــراءات والقوانيــن المنظمــة لهــا وأخالقيــات التعامــل التجــاري مــع
المنتجيــن والمســتهلكين فــي برامــج التجــارة اإللكترونيــة والتــي تمثــل القســط األكبــر
مــن اقتصاديــات الســوق الحالــي.
 -٣االتصــال الرقمــي :ويقصــد بــه التبــادل اإللكترونــي للمعلومــات مــن خــال تطبيقــات
الثــورة الرقميــة التــي أتاحــت للجميــع عمليــة االتصــال عبــر وســائط متعــددة مثــل البريــد
اإللكترونــي واألجهــزة الذكيــة ومــا تحملــه مــن تطبيقــات الرســائل الفوريــة وبرامــج
التواصــل االجتماعــي.
 -٤محــو األميــة الرقميــة :ويقصــد بهــا عمليــة تعليــم وتعلــم التكنولوجيــا واســتخدام
تطبيقاتهــا المختلفــة فــي مجــاالت الحيــاة بهــدف زيــادة الوعــى التكنولوجــي لألطفــال
والشــباب والعمــل علــى محــو األميــة التكنولوجيــة المعلوماتيــة.
 -٥اللياقــة الرقميــة :ويقصــد بهــا توافــر المعاييــر الرقميــة للســلوك واإلجــراءات التــي
تحكــم الســلوك غيــر المســئول وغيــر الالئــق الــذي يظهــر مــن مســتخدمي التكنولوجيــا
وعــدم تحليهــم بــاآلداب واألخالقيــات للســلوك الســليم للمواطــن الرقمــي ممــا جعــل
المســئولين بحاجــة إلــى توفيــر اللوائــح والقوانيــن للمســتخدمين مثــل حظــر التقنيــة
للمســتخدمين غيــر الالئقيــن فــي التعامــل التكنولوجــي كمــا يتطلــب األمــر ضــرورة نشــر
ثقافــة المواطــن الرقمــي المســئول بيــن األفــراد لضمــان التصــرف الســليم المتحلــى
باألخــاق عبــر وســائل التكنولوجيــا المختلفــة.
 -٦القوانيــن الرقميــة :ويقصــد بهــا المســئولية الرقميــة التــي يتحلــى بها المواطــن أثناء
تعامالتــه التكنولوجيــة ومعرفتــه بالحقــوق والواجبــات وااللتزامــات والقوانيــن المحــددة
للتعامــل مــع المخالفــات والجرائــم اإللكترونيــة مثــل اختــراق المواقــع وســطو حقــوق
الملكيــة وبــث الفيروســات المدمــرة وفيروســات التجســس فالبــد مــن وعــى المواطنيــن
الرقمييــن بأخالقيــات وإجــراءات التعامــل مــع مثــل هــذه الحــاالت.
 -٧الحقــوق والمســئوليات الرقميــة :مثلمــا يوجــد للمواطــن العــادي مســئوليات
وواجبــات فــإن المواطــن الرقمــي لــه حقــوق يجــب المحافظــة عليهــا تتمثــل فــي الحرية
المنظمــة وخصوصيــة حســاباته االلكترونيــة وهــو مــا يقابلــه واجبــات للحفــاظ علــى
هــذه الحقــوق تتمثــل فــي االحتــرام وااللتــزام وإتبــاع الســلوكيات األخالقيــة كمســئول
وكمواطــن رقمــي يعكــس مــدى انتمــاءه وتحمــل مســئوليته الوطنيــة.
 -٨الصحــة والســامة الرقميــة :ويقصــد بهــا المحافظــة علــى الصحــة والســامة
البدنيــة والنفســية نتيجــة اســتخدام التكنولوجيــا نظــرًا لمــا يتعــرض إليــه مســتخدمي
التقنيــات الحديثــة مــن إجهــاد بصــري وجســدي وكذلــك ضغــوط نفســية األمــر الــذي
يتطلــب أن يكــون لــدى الفــرد الوعــي باالســتخدام األمثــل للتكنولوجيــا بمــا يحافــظ علــى
صحتــه الجســدية والنفســية.
 -٩األمــن الرقمــي :أي الحمايــة الذاتيــة مــن الجرائــم اإللكترونيــة حيــث يتعــرض
مســتخدمي التكنولوجيــا لبعــض االنتهــاكات لحســابتهم اإللكترونيــة وســرقة حقــوق
الملكيــة الفكريــة مــن قبــل بعــض المحترفيــن فــي اســتخدام التكنولوجيــا األمــر الــذي
يتطلــب معرفــة الفــرد ببرامــج الحمايــة ألجهزتهــم مــن الفيروســات وحفــظ نســخ
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احتياطيــة تفاديــً لفقدهــا أو تهكــر حســاباتهم الشــخصية عبــر مواقــع التواصــل
االجتماعــي.
أساليب تعليم مجاالت المواطنة الرقمية:
أشــار (الدهشــان )2016 ،و (العتيبــي )2016،أن مــن أســاليب وعلــوم مجــاالت المواطنــة
الرقميــة يتــم مــن خــال تطبيــق ( )REPوهــي االحتــرام  Respectوالتعليــم Education
والحمايــة  Projectوهــذه العمليــات تضــم محــاور المواطنــة الرقميــة كمــا يلــي:
 -١احترم نفسك واحترم األخرين:
ويشمل مجال الوصول الرقمي ،اللياقة الرقمية والقوانين الرقمية.
 -٢علم نفسك وتواصل مع اآلخرين:
ويشمل التجارة اإللكترونية واالتصاالت الرقمية ومحو األمية الرقمية.
 -٣احمي نفسك واحمي اآلخرين:
ويشمل الحقوق والمسؤوليات الرقمية ،األمن الرقمي ،الصحة والسالمة الرقمية.
مراحل تنمية المواطنة الرقمية لدى الطالب:
أوضــح كل مــن ( )Ribble & Bailey، 2006و ( )Ribble.2012.150و(المســلماني)2015 ،
و(العتيبــي )2016،أنــه يمكــن تنميــة المواطنــة الرقميــة مــن خــال المراحــل التاليــة:
 -١مرحلــة الوعــي :وفــى هــذه المرحلــة يتــم تزويــد الطــاب بالمعــارف والمعلومــات
األساســية التــي تزيــد مــن ثقافــة الطالــب تكنولوجيــا وال يقتصــر حــول ذلــك فقــط بــل
يجــب توعيــة الطــاب وتعليمهــم آداب وأخالقيــات التعامــل مــع التكنولوجيــا ومــا هــو
الســلوك المناســب وغيــر المناســب للتعامــات الرقميــة.
 -٢مرحلــة الممارســة الموجهــة :وفــى هــذه المرحلــة يكــون الطــاب قادريــن علــى
اســتخدام تطبيقــات التكنولوجيــا الحديثــة فــي منــاخ وبيئــة تعليميــة تشــجع علــى
االكتشــاف الموجــه ومحــاوالت الصــواب والخطــأ.
 -٣مرحلــة النمذجــة :وفــى هــذه المرحلــة يتــم إعطــاء النمــوذج الواضــح فــي
االســتخدام المناســب للتكنولوجيــا فــي البيئــة الدراســية وتوجيــه اآلبــاء والمعلميــن
ألن يكونــوا المثــال والقــدوة الجيــدة فــي االســتخدامات اإليجابيــة للتكنولوجيــا كــي
يســتطيع الطــاب واألطفــال اكتســاب مبــادئ المواطنــة الرقميــة منهــم.
 -٤مرحلــة التغذيــة الراجعــة :وفــى هــذه المرحلــة البــد مــن تقديــم المناقشــات
االثرائيــة حــول اســتخدام التقنيــات الرقميــة بالطــرق المناســبة وتنميــة التفكيــر النقــدي
البنــاء للمقارنــة بيــن الطــرق والوســائل التــي تســتخدم بهــا التقنيــات الحديثــة داخــل
الفصــل الدراســي وخارجــه.
دور المؤسسات التعليمية في تعزيز وتنمية المواطنة الرقمية:
1.1العمــل علــى وضــع المناهــج الدراســية التــي تتنــاول مفاهيــم المواطنــة الرقميــة
وتوضيــح ســلبيات وإيجابيــات عالــم االتصــاالت الرقميــة وإجــراءات التعامــل مــع
الفضــاء اإللكترونــي.
2.2تطويــر برامــج إعــداد المعلميــن بكليــات التربيــة وكليــات إعــداد المعلميــن بمــا
يتناســب مــع متطلبــات العصــر الرقمــي وتدريبهــم للتدريــس باســتخدام التقنيــات
الحديثــة كالفصــول االفتراضيــة واســتخدام تطبيقــات جوجــل التربويــة.
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3.3عقــد لقــاءات دوريــة بيــن اآلبــاء والمعلميــن وتوفيــر دليــل إرشــادي لتوعيتهــم بحقوق
والتزامــات المواطــن الرقمــي وتشــجيعهم علــى غــرس قيمــة المواطنــة الرقميــة
فــي نفــوس أبنائهــم.
4.4العمــل علــى توفيــر بيئــة رقميــة تســاعد علــى التواصــل اإللكترونــي مــع جميــع
أفــراد العامليــن بالحقــل التربــوي والعمــل علــى دعــم الوصــول اإللكترونــي وتوافــر
المســؤولية الرقميــة للجميــع ومــن بينهــم ذوي االحتياجــات الخاصــة ومحــاو ً
ال محو
اميتهــم التكنولوجيــة وحمايتهــم وتوافــر لهــم األمــن الرقمــي.
5.5االهتمــام بتنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد لــدى الطــاب لكــي يعــي الطالــب انتقــاء
مــا يناســبه فــي عصــر اإلعــام الرقمــي والتواصــل االجتماعــي.
6.6تشــجيع الطــاب علــى إجــراء بحــوث علميــة تناقــش القضايــا المعاصــرة كالمواطنــة
الرقميــة والبحــث عــن طــرق تنميتهــا لــدى الطــاب واألطفــال( .الدهشــان )2016 ،و
(المســلماني)2014،
المواطنة الرقمية مدخل للتنمية المجتمعية:
التنميــة المجتمعيــة هــي تنميــة قــدرات األفــراد المختلفــة إلــى أقصــى حــد ممكــن
لتحقيــق التوافــق مــع بيئتــه االجتماعيــة مــن خــال تمســك الفــرد بالنظــم والعــادات
وقيــم ونســق ومعاييــر المجتمــع( .رقبــان.)2007 ،
فوعــى المواطــن بضــرورة تطويــر معارفــه ومهاراتــه والتزامــه بقيــم ونســق المجتمــع
واتجاهاتــه اإليجابيــة لالســتخدام الرشــيد للتقنيــات الحديثــة وتحقيق االســتفادة المثلى
منهــا تمكنــه مــن القيــام بــأدواره وتحمــل المســئولية كمواطــن قــادر علــى التكيــف مع
متغيــرات المجتمــع وبالتالــي يكــون مواطــن قــادر علــى حمايــة نفســه مــن الوقــوع فــي
الجرائــم اإللكترونيــة التــي تهــدد أمــن المجتمــع الرقمــي وتعيــق مســيرة تنميتــه.
فالبعــد التكنولوجــي أحــد األبعــاد األساســية للتنميــة المســتدامة حيــث أشــار (دراســة
التنميــة المســتدامة فــي الوطــن العربــي بيــن الواقــع والمأمــول1427 ،هـــ) أن مــن ضمــن
األهــداف العامــة لخطــط التنميــة الوطنيــة فــي مجــال العلــوم والتقنيــة بالمملكــة
العربيــة الســعودية هــي :العنايــة بإعــداد القــوى البشــرية في مجــاالت العلــوم والتقنية،
ودعــم وتنميــة القــدرات التقنيــة الوطنيــة فــي القطاعــات المختلفــة ،وتعزيــز األنشــطة
والخدمــات المســاندة للعلــوم والتقنيــة ،وتســخير العلــوم والنفســية للمحافظــة
علــى البيئــة والمــوارد الطبيعيــة ،وإيجــاد الوعــي لــدى أفــراد المجتمــع بأهميــة وجــدوى
العلــوم والوســائل التقنيــة .لذلــك فــإن توعيــة الشــباب والمراهقيــن وجميــع أفــراد
المجتمــع بالجوانــب التكنولوجيــة يضمــن تحقيــق أهــداف التنميــة االجتماعيــة والتنميــة
المستدامة.
ونظــرًا ألن المدرســة والمناهــج التربويــة تمثــل أداة المجتمــع فــي تحقيــق أهدافــه
المنشــودة فــي المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والنفســية لــذا تعمــل علــى تنميــة
شــخصية الطــاب مــن خــال غــرس مفاهيــم ومبــادئ ومكونــات المواطنــة الرقميــة
فــي نفــوس الطــاب بمــا يعــزز قيــم االنتمــاء الوطنــي وتحمــل المســئولية لتحقيــق آمــن
المجتمــع التقنــي.
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مناهج التربية األسرية وعالقتها بالمواطنة الرقمية والتنمية المجتمعية:
إننــا فــي العصــر الرقمــي نحتــاج إلــى برامــج وإجــراءات عديــدة وواضحــة لتمكيــن األفــراد
مــن الحيــاة فيــه بكفــاءة وآمــان ويتطلــب ذلــك إعــداد وتنشــئة المواطــن الرقمــي الــذي
يتعامــل باحترافيــة مــع التقنيــات الحديثــة ويعــي المخاطــر المترتبــة على اســتخداماتها
غيــر الرشــيدة.
وقــد نجــد أن هــذه المهمــة شــاقة ال يســتطيع الفــرد أن يكونهــا بجهــده الذاتــي بــل
تحتــاج إلــى عمليــة تربيــة متدرجــة تبــدأ باألســرة ثــم انتقالهــا للمؤسســات التعليميــة
وفقــً للمراحــل التعليميــة المختلفــة ووفقــً للخصائــص العقليــة والســلوكية لألبنــاء
والطــاب.
ومــن هنــا يتضــح أهميــة التربيــة األســرية فــي تنشــئة المواطــن الرقمــي الــذي يــدرك
الثقافــة الرقميــة فــي حياتــه اليوميــة وهــو ال يقتصــر علــى دور األســرة مــع األطفــال بــل
يمتــد إلــى مناهــج التربيــة األســرية بالمــدارس والجامعــات والتــي تهــدف إلــى تزويــد الفرد
بالمعــارف والمفاهيــم والمهــارات التــي تســاعده علــى تكويــن ســلوكيات واتجاهــات
الفــرد لتحمــل المســئولية داخــل أســرته ومجتمعــه مــن خــال وضعــه فــي مواقــف
وســلوكيات متنوعــة لتوعيتهــم بالمهــارات الحياتيــة الخاصــة بمجــال الغــذاء والمالبــس
والعالقــات األســرية .فكمــا يســعى منهــج التربيــة األســرية إلــى توعيــة األفــراد بالتوعيــة
الصحيــة والملبســية والنفســية وتوعيتــه البيئيــة واالجتماعيــة فقــد يســعى هــذا البحــث
للتعــرف علــى دور معلمــة التربيــة األســرية فــي توعيــة الطالبــات تكنولوجيــا وغــرس
قيــم المواطنــة الرقميــة لديهــن.
الدراسات السابقة:
علــى الرغــم مــن حداثــة مفهــوم المواطنــة الرقميــة إال أنــه لقــى اهتمامــً كبيــرًا بيــن
الباحثيــن فــي محاولــة بلــورة قيــم المواطنــة الرقميــة فــي مجــال التربيــة والتعليــم
وســوف يتــم عــرض بعــض الدراســات التــي تناولــت ذلــك فيمــا يلــي:
دراســة ( )Boyle- 2010وهدفــت هــذه الدراســة الــى التعــرف علــى فعاليــة منهــج
المواطنــة الرقميــة فــي المــدارس الحضريــة مــن خــال اقتــراح نمــوذج (( )Ribbleرخصــة
القيــادة الرقميــة) الــذى أعــد لطــاب المرحلــة الثانويــة لتحديــد الســلوك المناســب
المحقــق للمحــاور التســع للمواطنــة الرقميــة وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )150طالــب
تــم تقســيمهم علــى مجموعتيــن ضابطــة وتجريبيــة فــي مــدارس رود إيالنــد بالواليــات
المتحــدة األمريكيــة وأســفرت الدراســة عــن أن أعلــى معــدل للســلوك المعيــاري
الســتخدام التكنولوجيــا اســتهدف الحقــوق والمســئوليات الرقميــة والصحــة والرفاهية
الرقميــة والثقافــة الرقميــة.
دراســة ( )Lyons- 2012وهدفــت هــذه الدراســة لدراســة اختالفــات النــوع ومســتوى
الصــف الدراســي للطالــب علــى ســلوك المواطنــة الرقميــة وقــد شــملت الدراســة أربــع
مســتويات منهــا الســامة الشــخصية ،المواطنــة الرقميــة ،مشــاركة اآلبــاء ،التســلط
اإللكترونــي وبلغــت عينــة الدراســة ( )224طالبــً مــن مــدارس كاليفورنيــا األمريكيــة
وتوصلــت الدراســة إلــى أن مســتوى المواطنــة الرقميــة عنــد االنــاث أعلــى مــن عنــد
الذكــور وإن المســتوى الدراســي لــه تأثيــر علــى المواطنــة الرقميــة لصالــح الصفــوف
الدراســية العليــا.
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دراســة (الســبيعي )2013 ،وهدفــت إلــى التعــرف علــى آثــر البرامــج الحواريــة عبــر
الفضائيــات والفيــس بــوك وتوتيــر علــى تنميــة قيــم المواطنــة العالميــة لــدى طــاب
كليــة التربيــة البالــغ عددهــم ( )123طالــب بجامعــة الكويــت وأســفرت النتائــج عــن
فاعليــة البرنامــج المقتــرح فــي تنميــة المواطنــة لــدى الطــاب وأوصــت الدراســة بضــرورة
اســتخدام برامــج التواصــل الفيــس بــوك والتوتيــر لنشــر برامــج توعويــة لتنميــة المواطنــة
الرقميــة.
دراســة ( )Suppo- 2013وهدفــت إلــى دراســة مــدى إمكانيــات تدريــس المواطنــة
الرقميــة بالمــدارس العامــة بواليــة بنســلفانيا األمريكيــة مــن خــال دراســة العالقــة
بيــن المعتقــدات التــي تزعــم بهــا المــدارس فــي تنفيــذ منهــج المواطنــة الرقميــة
بالمراحــل الدراســة المختلفــة .وقــد طبــق االســتبيان علــى ( )123مــن مدربيــن ومدرســين
التكنولوجيــا بالمــدارس وأظهــرت نتائــج الدراســة أن مجــال الحقــوق والمســؤوليات
الرقميــة جــاء بمقدمــة األولويــات يليهــا محــو األميــة الرقميــة وأن غالبيــة اإلدارييــن
( )83%عالجــوا مفاهيــم المواطنــة الرقميــة ضمــن مناطقهــم.
دراســة (المســلماني )2014 ،وهدفــت الدراســة إلــى تقديــم رؤى مقترحــة للتعليــم
والمواطنــة الرقميــة مــن خــال قيــاس اتجاهــات الطــاب نحــو اســتخدام التكنولوجيــا
الرقميــة حيــث شــملت الدراســة عينــة مــن طــاب المرحلــة الثانويــة بلــغ عددهــم ()300
طالــب وطالبــة مــن مــدارس محافظــة الدقهليــة .وأســفرت الدراســة عــن انخفــاض
نســبة الطــاب المســتخدمين للتكنولوجيــا فــي أماكــن أخــرى غيــر المنــزل كالمدرســة
أو المكتبــة ،وعــن عــدم اهتمــام المدرســة بقضايــا التكنولوجيــا وقدمــت الدراســة رؤى
مقترحــة لغــرس قيــم المواطنــة الرقميــة فــي نفــوس الطــاب.
دراســة (الجــزار )2014 ،وهدفــت إلــى التعــرف علــى دور المؤسســات التربويــة فــي
غــرس قيــم المواطنــة الرقميــة مــن خــال وضــع تصــور مقتــرح لهــذه األدوار فــي ثــاث
محــاور هــي :البيئــات التعليميــة الداعمــة للتكنولوجيــا الرقميــة وضــع ضوابــط ومعاييــر
التعامــل الرقمــي ،تعظيــم الــدور التربــوي للمدرســة .وأســفرت الدراســة بضــرورة تفعيل
هــذه األدوار بمــا تدعــم فــي أعــداد المواطــن الرقمــي.
دراســة (شــرف والدمــرداش )2014 ،والتــي هدفــت إلــى تحديــد معاييــر التربيــة علــى
المواطنــة الرقميــة وتطبيقاتهــا فــي المناهــج الدراســية مــن خالل إتبــاع مراحــل تنميتها
وهــى مرحلــة الوعــى والممارســة الموجهــة والنمذجــة والتغذيــة الراجعــة وأوصــت
الدراســة بضــرورة تفعيــل دور الجامعــة والمدرســة وشــبكات التواصــل االجتماعــي
لدعــم التربيــة علــى المواطنــة الرقميــة.
بنــاء علــى
دراســة ( )Al- Zahrani، 2015وهدفــت إلــى دراســة المواطنــة الرقميــة
ً
افتراضــات ( )Ribbleودراســة العوامــل المؤثــرة علــى انخــراط طــاب التعليــم العالــي
فــي المجتمعــات اإللكترونيــة حيــث شــملت الدراســة ( )174طالبــً مــن كليــة التربيــة
بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة – وأســفرت الدراســة عــن وجــود مســتوى وعــى
جيــد مــن الطــاب نحــو اســتخدام اإلنترنــت والمواطنــة الرقميــة وإن خبــرة الطالــب فــي
المجــال التكنولوجــي ومســتواه الدراســي يؤثــران فــي المواطنــة الرقميــة.
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دراســة (الدهشــان )2016 ،وهدفــت إلــى دراســة المواطنــة الرقميــة وأبعادهــا
المختلفــة ومبــررات الدعــوة إلــى اســتخدام مداخــل المواطنــة الرقميــة ودمجهــا
بالتربيــة العربيــة فــي العصــر الرقمــي ،وتوصلــت الدراســة إلــى أن إعــداد الطــاب
يتطلــب مــن المؤسســات التعليميــة تبنــى مفهــوم المواطنــة الرقميــة وتدعيــم
ثقافــة االســتخدام الرشــيد للتقنيــات الحديثــة ولتنميــة الوعــي بجوانــب المواطنــة
الرقميــة.
دراســة (العتيبــي )2016 ،وهدفــت إلــى تحديــد دور قائــدات المــدارس فــي تدعيــم
مشــروع المواطنــة الرقميــة لــدى الطالبــات مــن وجهــة نظرهــن وقد طبقت الدراســة
علــى ( )70مديــرة بالمناطــق التعليميــة بــإدارة تعليــم الريــاض .وأســفرت نتائــج الدراســة
الــى أن أدوار القائــدات جــاءت بأهميــة توجيــه الطالبــات لعــدم اســتخدام الســلوكيات
الخاطئــة فــي برامــج التواصــل االجتماعــي ،وتشــجيع المعلمــات الســتخدام التقنيــات
الحديثــة وتوجيــه الطالبــات لإلبــاغ عــن المخالفــات التــي تهــدد آمــن الوطــن كمــا
رصــدت الدراســة مجموعــة صعوبــات تتعلــق بتعزيــز المواطنــة الرقميــة .كمــا أظهــرت
النتائــج عــن عــدم وجــود فــروق إحصائيــة بيــن أدوار القائــدات ترجــع إلــى متغيــر
(ســنوات الخبــرة  -والــدورات التدريبيــة).
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل العرض السابق للدراسات والبحوث السابقة يتضح ما يلي:
 -١تنــوع مجتمــع الدراســات الســابقة مــن بيــن طــاب للمراحــل الثانويــة والجامعيــة
ومعلميــن ومديريــن المــدارس لتشــمل جميــع الفئــات التــي تــدرس عليهــا المواطنــة
الرقميــة.
 -٢يتفــق البحــث الحالــي مع الدراســات الســابقة مثل دراســة (المســلماني )2014 ،التي
تناولــت طــاب الثانويــة ودراســة ( ) supoo، 2013التــي تناولــت عينــة مــن المعلميــن
لدراســة المواطنــة الرقميــة وأدوارهــم فــي تعزيزهــا.
 -٣معظــم الدراســات تناولــت المنهــج الوصفــي وهــو مــا يتفــق مــع البحــث الحالــي
بينمــا يختلفــان فــي الحــدود الزمانيــة والمكانيــة لتطبيــق البحــث.
 -٤تــم االســتفادة مــن الدراســات الســابقة فــي تدعيــم اإلطــار النظــري للبحــث
الحالــي والوقــوف علــى أدوار المؤسســات ويعطــى المعلمــات ومديريــن المــدارس
فــي تعزيــز المواطنــة الرقميــة فــي نفــوس الطالبــات كمــا اســتفادت الباحثــة مــن
االســتبيانات الموضوعــة فــي هــذه الدراســات إلعــداد أدوات البحــث الحالــي.
 -٥يتميــز البحــث الحالــي عــن الدراســات الســابقة فــي أنــه يتنــاول أدوار معلمــات
التربيــة األســرية وهــي الفئــة التــي لــم يتناولهــا الباحثيــن الســابقين فــي حــدود علــم
الباحثــة والتعــرف علــى الصعوبــات التــي تواجههــم لنشــر ثقافــة المواطنــة الرقميــة
بيــن طالبــات المرحلــة الثانويــة.
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إجراءات البحث:
تتضــح اجــراءات البحــث الحالــي مــن تحديــد المنهــج ومجتمــع البحــث وعينتــه وتصميم
أدوات البحــث والدراســة الميدانيــة وتحديــد األســاليب اإلحصائيــة المســتخدمة وفيمــا
يلــي عرضــً لذلــك:
أو ً
ال :منهج البحث
اعتمــدت الباحثــة علــى اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي للتعــرف علــى دور
معلمــات التربيــة األســرية فــي تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة .وهــو المنهــج الــذي
يــدرس ظاهــرة أو قضيــة أو حدثــً موجــود حاليــً يمكــن الحصــول منهــا علــى معلومات
تجيــب عــن أســئلة البحــث دون تدخــل الباحــث فيهــا (األغــا ،واالســتاذ )83 ،1999 ،وقــد تم
اختيــاره باعتبــاره أكثــر مناهــج البحــث العلمــي يالئــم تحقيــق أهــداف البحــث الحالــي.
ثانيًا :مجتمع البحث وعينته:
يتكــون مجتمــع البحــث الحالــي مــن جميــع معلمــات التربيــة األســرية بمحافظــة
عفيــف بالمملكــة العربيــة الســعودية وكذلــك طالبــات المرحلــة الثانويــة والتــي تــدرس
مقــرر التربيــة األســرية .وقــد تــم اختيــار عينــة عشــوائية مــن معلمــات التربيــة األســرية
بمســاعدة مكتــب اإلشــراف التربــوي بمحافظــة عفيــف وبلــغ عددهــا ( )30معلمــة كمــا
تــم اختيــار عينــة عشــوائية مــن طالبــات المرحلــة الثانويــة بلــغ عددهــا ( )100طالبــة مــن
المدرســة الثانويــة األولــى والرابعــة والخامســة التابعــة لــإدارة التعليميــة بمحافظــة
عفيــف .والجــدول رقــم ( )1التالــي يوضــح خصائــص عينــة البحــث الحالــي.
جدول ( )1يوضح الخصائص اإلحصائية لعينة البحث الحالي
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ثالثا :إعداد أدوات البحث:
اعتمــدت الباحثــة فــي إعــداد أدوات البحــث علــى (االســتبانة) لتحديــد دور معلمات
التربيــة األســرية فــي تعزيــز المواطنــة الرقميــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة
ولذلــك تــم تصميــم األدوات التاليــة:
* االســتبانة األولــى :للتعــرف علــى واقــع ممارســة معلمــة التربيــة األســرية
للمواطنــة الرقميــة وتحديــد الصعوبــات التــي تواجههــا المعلمــات مــن وجهــة
نظرهــن.
* االســتبانة الثانيــة :لتحديــد دور معلمــات التربية األســرية لتعزيز قيــم المواطنة
الرقميــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانوية مــن وجهة نظــر الطالبات.
واتبعت الباحثة الخطوات التالية إلعداد االستبانات:
1.1مراجعــة األدبيات والدراســات الســابقة مثــل (المســلماني( )2014 ،العتيبــي)2016 ،
(( suppo، 2013) (lyonsF2012الجــزار )2014 ،لتحديــد أبعــاد ومحاور االســتبانة.
2.2اعتمــدت الباحثــة فــي بنــاء االســتبانات علــى طريقــة ليكــرت ()Likert method
للتــدرج الثالثــي (دائمــا ،أحيانــا ،أبــدًا) ( )1 ،2 ،3علــى التوالــي .الختيــار المفــردات
التــي لهــا عالقــة باالتجــاه والــدور المــراد قياســه.
3.3تــم تحديــد محــاور االســتبانات وفقــا لمحــاور المواطنــة الرقميــة وصياغــة
مفرداتهــا بطريقــة واضحــة ومحــددة بعيــدة عــن التركيــب بحيــث تختــار
المســتجيبة خيــارًا واحــدًا يمثــل اتجاههــا لــكل مفــردة .فاالســتبانة األولــى
واقــع ممارســة معلمــات التربيــة األســرية للمواطنــة الرقميــة مــن وجهــة
نظرهــن تكونــت مــن ( )26مفــردة تــم توزيعهــم علــى محوريــن المحــور
األول وتضمــن ( )17مفــردة ،والمحــور الثانــي :الصعوبــات التــي تواجــه معلمــات
التربيــة األســرية لتعزيــز المواطنــة الرقميــة وتضمــن ( )9مفــردات .بينمــا
االســتبانة الثانيــة تناولــت :تحديــد دور معلمــة التربيــة األســرية فــي تعزيــز
المواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظــر طالبــات المرحلــة الثانويــة وتكونــت مــن
( )21مفــردة وزعــت علــى محوريــن المحــور األول :دور معلمــة التربيــة األســرية
فــي نشــر ثقافــة المواطنــة الرقميــة وتضمــن( )12مفــردة ،والمحــور الثانــي :دور
معلمــة التربيــة األســرية فــي الوقايــة مــن أخطــار التقنيــات الحديثــة وتضمــن
( )9مفــردات.
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 .4ثــم عــرض االســتبانتين علــى مجموعــة مــن المحكميــن للتأكــد مــن الصــدق
الظاهــري لــأدوات وإبــداء وجهــة نظرهمــا فــي عبــارات االســتبانات وتــم إجــراء جميــع
التعديــات التــي تــم إبدائهــا.
 .5إجــراء الدراســة االســتطالعية ألدوات البحــث :حيــث قامــت الباحثــة بتطبيــق
االســتبيانات علــى عينــة اســتطالعية غيــر عينــة البحــث األساســية بلــغ عددهــا ()10
معلمــات و ( )20طالبــة وذلــك بهــدف التعــرف علــى صالحيــة مفــردات االســتبيانات
ومحاورهمــا وللتحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا.
 .6التحقق من صدق االستبيانات:
ثــم حســاب صــدق االســتبيانات عــن طريــق حســاب الصــدق البنائــي وذلــك بإيجــاد
معامــل االرتبــاط بيــن درجــة كل محــور والدرجــة الكليــة لالســتبانة والجــدول رقــم ()2
يوضــح صــدق محــاور االســتبانة األولــى الخاصــة بالمعلمــات كمــا يلــى:
جدول ( )2يوضح معامالت االرتباط بين محاور االستبانة األولى والدرجة الكلية لها

كمــا تــم حســاب معامــل االرتبــاط بيــن المحــاور الفرعيــة والدرجــة الكليــة لالســتبانة
الثانيــة الخاصــة بالطالبــات كمــا موضحــة بالجــدول رقــم ( )3التالــي:
جدول ( )3يوضح معامالت االرتباط بين محاور االستبانة الثانية والدرجة الكلية لها
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ويتضــح مــن الجدوليــن رقــم ( )2و ( )3أن جميــع قيــم معامــات ارتبــاط المحــاور
الفرعيــة بالدرجــة الكليــة لالســتبيانات دالــة احصائيــا عــن مســتوى ( )0.01ممــا يــدل
علــى أن االســتبيانات تتمتــع بدرجــة صــدق مقبولــة.
 -٧حساب معامل ثبات أدوات البحث:
لقيــاس مــدى ثبــات االســتبانات اســتخدمت الباحثــة معامــل ألفاكرونبــاخ
( )Cronbach's Alphaللتأكــد مــن ثبــات عبــارات االســتبانات والجــدول رقــم ( )4يوضح
ثبــات االســتبانة األولــى الخاصــة بالمعلمــات:
جدول رقم ( )4يوضح معامل ثبات االستبانة األولى الخاصة بالمعلمات

كمــا تــم حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ لالســتبانة الثانيــة الخاصــة بالطالبــات
والجــدول رقــم ( )5يوضــح معامــل ثبــات كمــا يلــي:
جدول رقم ( )5يوضح معامل ثبات االستبانة الثانية الخاصة بالطالبات
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ويتضــح مــن الجدوليــن رقــم ( )4و( )5أن معامــل الثبــات لالســتبانة األولــى بلــغ ()0.76
واالســتبانة الثانيــة بلــغ ( )0.82وهــي معامــات ثبــات مقبولــة.
( )8إعداد الصورة النهائية ألدوات البحث:
بعــد االنتهــاء مــن اإلجــراءات الســابقة تــم صياغــة االســتبانات فــي صورتهــا النهائيــة بعــد
إجــراء جميــع التعديــات وفقــً ألراء المحكميــن والتأكــد مــن وضــوح مفــردات األدوات
وتــم تصميمهــم فــي صــورة االســتبيان اإللكترونــي باســتخدام خدمــات جوجــل التربويــة
باســتخدام تطبيــق .google forms
رابعًا :تطبيق أدوات البحث
بعــد إعــداد الصــور النهائيــة ألدوات البحــث ثــم تطبيقهــا علــى عينــة البحــث المذكــورة
ســابقًا فــى الفصــل الدراســي األول للعــام الجامعــي 1438 /1437هـــ بعــد الحصــول علــى
موافقــة المــدارس األولــى والرابعــة والخامســة الثانويــة بمحافظــة عفيــف للتطبيــق علــى
طالبــات المرحلــة الثانويــة كمــا تــم التعــاون مــع مكتب اإلشــراف التربــوي بنفــس المحافظة
للوصــول إلــى معلمــات التربيــة األســرية.
خامسًا :تحديد األساليب اإلحصائية:
اعتمدت الباحثة على برنامج التحليل اإلحصائي  spssواستخدام األساليب التالية:
لتكرار والنسب المئوية.
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.
اختبار كا2
اختيار ( )Tلمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين متغيرين.
اختبار ( )ANOVAلمعرفة داللة الفروق بين عدة متغيرات.
( )8إعداد الصورة النهائية ألدوات البحث:
بعــد االنتهــاء مــن اإلجــراءات الســابقة تــم صياغــة االســتبانات فــي صورتهــا النهائيــة بعــد
إجــراء جميــع التعديــات وفقــً ألراء المحكميــن والتأكــد مــن وضــوح مفــردات األدوات
وتــم تصميمهــم فــي صــورة االســتبيان اإللكترونــي باســتخدام خدمــات جوجــل التربويــة
باســتخدام تطبيــق .google forms
نتائج البحث ومناقشتها:
بعــد تطبيــق أدوات البحــث ورصــد البيانــات باســتخدام برنامــج التحليــل االحصائــي SPSS
قامــت الباحثــة بعــرض النتائــج وتحليلهــا ومناقشــتها لإلجابــة علــى أســئلة البحــث كمــا يلــي:
1لإلجابــة علــى الســؤال الــذي ينــص علــى :مــا واقــع ممارســة معلمــة التربيــة األســريةللمواطنــة الرقميــة؟ تــم تحليــل اســتجابات معلمــات التربيــة األســرية (عينــة البحــث) علــى
عبــارات محــور واقــع ممارســة معلمــة التربيــة األســرية للمواطنــة الرقميــة مــن وجهــة
نظرهــن ،وذلــك باســتخدام أســلوب التكــرار وحســاب النســبة المئويــة والمتوســط الحســابي
واالنحــراف المعيــاري ،ومربــع كا 2للتعــرف علــى داللــة الفــروق بيــن اســتجابات المعلمــات
وجــاءت النتائــج كمــا موضحــة بالجــدول رقــم ( )6التالــي:
جــدول ( )6يوضــح اســتجابات معلمــات التربيــة األســرية علــى محــور واقــع ممارســتهن
للمواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظرهــن( .ن= 30معلمــة)
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(*) :دالة احصائيا عند مستوى ()0.05
(**) :دالة احصائيا عند مستوى ()0.01
ويتضــح مــن جــدول رقــم ( )6الســابق أن قيــم المتوســط الحســابي لــكل عبــارات المحــور
تــراوح بيــن ( )1.9الــى ( )2.8كمــا هــو موضــح بالشــكل البيانــي رقــم ( )1التالــي:
شــكل بيانــي ( )1يوضــح متوســط اســتجابات معلمــات التربيــة األســرية لمحــور واقــع
وممارســهن للمواطنــة الرقميــة

ويتضــح مــن الشــكل البيانــي رقــم ( )1والجــدول رقــم ( )6الســابق أن أكثــر العبــارات اهتمامــً
للمعلمــات تعبــر عــن ممارســتهم للمواطنــة الرقميــة وجــاءت بالمرتبــة األولــى كانــت
العبــارة رقــم ( )6والتــي توضــح أن مســاهمتهن فــي نشــر أخالقيــات التعامــل مــع التقنيــات
الحديثــة بمــا يحافــظ علــى القيــم المجتمعيــة حيــث بلغــت نســبة االســتجابات الــى ()80%
لصالــح دائمــً وقيمــة كا 2تســاوى( )**10.80أي الفــروق بيــن اســتجابات المعلمات دالــة احصائيًا
عنــد مســتوى (.)0.01
بينمــا جــاءت العبــارة رقــم ( )11بالمرتبــة الثانيــة فــي درجــة ممارســة المعلمــات حيــث أنهــم
يســتطيعوا الــرد اإليجابــي علــى األشــخاص التــي تبتزهــم بتعليقــات ســلبية علــى بعــض
االخبــار االلكترونيــة التــي تثيــر موضوعــات شــائعة خاطئــة حــول الوطــن ،حيــث بلغــت نســبة
االتفــاق ( )76.7%لصالــح دائمــا وكانــت قيمــة كا )**8.53( 2وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عنــد
مســتوى (.)0.01
بينمــا جــاءت العبــارة رقــم ( )13فــي المرتبــة األخيــرة حيــث كانــت أقــل العبــارات اهتمامــا في
ممارســة المعلمــات للمواطنــة الرقميــة حيــث جــاءت اســتجابة بعــض المعلمــات أنهــم
أحيانــً مــا يتواصلــون مــع المســؤولين حينمــا يجــدوا غــش تجــارى حيــث بلغــت النســبة
( )43.3%وكانــت قيمــة كا 2تســاوى ( )0.60وهــي قيمــة غيــر دالــة احصائيــً.
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كمــا يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )6الســابق أن متوســط اســتجابات المعلمــات نحــو محــور
ممارســتهم للمواطنــة الرقميــة كانــت لصالــح دائمــا حيــث بلغــت متوســط التكــرارات
( )16.47بنســبة ()55%كمــا يتضــح بالشــكل رقــم ( )2التالــي:
شــكل بيانــي ( )2يوضــح المتوســط العــام الســتجابات معلمــات التربيــة األســرية لممارســة
المواطنــة الرقميــة

وقد ترجع الباحثة ذلك الى:
* طبيعــة المجتمــع الســعودي الــذي تعيــش فيــه معلمــات التربيــة األســرية عينــة
البحــث والــذي يلتــزم بتعليــم القيــم الوطنيــة واالجتماعيــة وااللتــزام باألخــاق الدينيــة
والمســؤولية االجتماعيــة مــن خــال دمجهــا بالمناهــج الدراســية المختلفــة المقدمــة
للطــاب.
* حــرص المجتمــع لمواكبــة التطــور التكنولوجــي ودمــج التقنيــات الحديثــة فــي العمليــة
التعليميــة بمــا يلــزم علــى جميــع المعلميــن بشــكل عــام اســتخدامها وتطبيقاتهــا
بالمــدارس ودمجهــا باألنشــطة التعليميــة.
* أن معلمــة التربيــة األســرية هــي المســؤولة عــن تنميــة المهــارات الحياتية للطالبــات لذلك
يتوجــب عليهــا أن تكــون قــدوة فــي ممارســتها للمواطنــة الرقميــة والتعامــل األمثــل مــع
التقنيــات الحديثــة ومســاهمتها الفعالــة فــي تنميــة الوعــي التكنولوجــي كمــا تنمــي
الوعــي البيئــي والصحــي للطالبــات.
2ولإلجابــة علــى الســؤال الــذى ينــص علــى :مــا الصعوبــات التــي تواجــه معلمــة التربيــةاألســرية فــي تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة؟ تــم تحليــل اســتجابات معلمــات التربيــة
األســرية (عينــة البحــث) علــى عبــارات محــور الصعوبــات التــي تواجهــه معلمــة التربيــة
األســرية فــي تنميــة قيــم المواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظرهــن ،وذلــك باســتخدام
أســلوب التكــرار وحســاب النســبة المئويــة والمتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري،
ومربــع كا 2للتعــرف علــى داللــة الفــروق بيــن اســتجابات المعلمــات وجــاءت النتائــج كمــا
موضحــة بالجــدول رقــم ( )7التالــي:
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جــدول ( )7اســتجابات معلمــات التربيــة األســرية علــى محــور الصعوبــات التــي تواجهــه معلمــة
التربيــة األســرية فــي تنميــة قيــم المواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظرهــن( .ن= 30معلمــة)
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(*) :دالة احصائيا عند مستوى ()0.05
(**) :دالة احصائيا عند مستوى ()0.01
يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )7الســابق أن قيــم المتوســط الحســابي لــكل عبــارات المحــور
الخــاص بالصعوبــات التــي تواجــه معلمــات التربيــة األســرية لتعزيــز المواطنــة الرقميــة
تراوحــت بيــن ( )1.53الــى ( )2.6كمــا موضــح بالشــكل البيانــي رقــم ( )3التالــي:
شــكل بيانــي رقــم ( )3يوضــح متوســط اســتجابات معلمــات التربيــة األســرية نحــو الصعوبات
التــي تواجهــن لتعزيــز المواطنــة الرقمية.

ويتضــح مــن الشــكل البيانــي رقــم ( )3والجــدول رقــم ( )7الســابق أن أكثــر العبــارات تمثــل
صعوبــة لمعلمــات التربيــة األســرية وجــاءت بالمرتبــة األولــى كانــت العبــارة رقــم ( )8والتــي
توضــح أن عــدم وجــود مراكــز تابعــة لــإدارات التعليميــة لتعــزز أفــكار المعلميــن والطــاب
بالقضايــا المعاصــرة يؤثــر علــى تنميــة المواطنــة الرقميــة حيــث بلغــت نســبة االتفــاق الــى
( )63.3%لصالــح االســتجابة دائمــً وبلغــت قيمــة كا )**16.20( 2أي الفــروق بيــن اســتجابات
المعلمــات دالــة احصائيــً عنــد مســتوى (.)0.01
بينمــا جــاءت العبــارة رقــم ( )5بالمرتبــة الثانيــة فــي الصعوبــات التــي تواجــه المعلمــة
وهــي تخــص أن ضعــف الوعــى التكنولوجــي للطالبــات يؤثــر علــى مواطنتهــن الرقميــة
حيــث بلغــت نســبة االتفــاق كانــت ( )73.7%لصالــح أحيانــً ،كمــا بلغــت قيمــة كا)**20.40( 2
وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى ( .)0.01بينمــا جــاءت العبــارة رقــم ( )3فــي المرتبــة
األخيــرة حيــث كانــت أقــل العبــارات فــي الصعوبــات التــي تواجــه معلمــات التربيــة األســرية
حيــث أظهــر ( )50%مــن المعلمــات أنهــم ال يجــدون أي صعوبــة فــي إقامــة حــوار ثقافــي
تكنولوجــي مــع الطالبــات وكانــت قيمــة كا 2تســاوى ( )*12.2وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عنــد
مســتوى (.)0.05
كمــا يتضــح مــن جــدول رقــم ( )7الســابق أن المتوســط العــام الســتجابات المعلمــات نحــو
الصعوبــات التــي تواجهــن لتعزيــز المواطنــة الرقميــة كانــت لصالــح أحيانــً حيــث بلغــت
متوســط التكــرارات ( )15.22بنســبة ()50.79%كمــا يتضــح بالشــكل رقــم ( )4التالــي:
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شــكل رقــم ( )4يوضــح متوســط اســتجابات معلمــات التربيــة األســرية نحــو الصعوبــات
التــي تواجهــن لتعزيــز المواطنــة الرقميــة للطالبات:

وقــد ترجــع الباحثــة ذلــك الــى :أن الصعوبــات التــي تواجههــا معلمــة التربيــة األســرية
لتعزيــز المواطنــة الرقميــة لطالبــات المرحلــة الثانويــة تختلــف باختــاف البيئــة
التعليميــة التــي تعمــل بهــا المعلمــة فمنهــا صعوبــات ترجــع للمؤسســة التعليميــة
كعــدم وجــود مراكــز تابعــة لــإدارة التعليميــة وعــدم عقــد لقــاءات دوريــة مــع أوليــاء
األمــور وعــدم تبنــى فكــرة مشــروع المواطنــة الرقميــة بالمــدارس ،باإلضافــة الــى
اختــاف المعلمــات حــول تلقيهــا التدريــب الكافــي الســتخدام التقنيــات الحديثــة مــن
حيــث أن المدرســة تقبــل علــى ترشــيحها لحضــور الــدورات أم ال.
باإلضافــة الــى الصعوبــات التــي تواجههــا المعلمــة مــن حيــث كثــرة األعباء المدرســية
مــن عدمهــا ومــا تواجــه الطالبــات مــن تغيــرات نفســية لتلــك المرحلــة ،باإلضافــة الــى
صعوبــات المقــرر نفســة وهــي أن المقــرر يســتغل وقــت الحصــة وخاصــً فــي الــدروس
العمليــة ولكــن معظــم المعلمــات أكــدوا أن موضوعــات مقــرر التربيــة األســرية
يتناســب مــع دمــج مفاهيــم المواطنــة الرقميــة وقــد يرجــع ذلــك الن موضوعــات
المقــرر تهتــم بتنميــة الفــرد وتحملــه المســؤولية األســرية وكذلــك المســؤولية
االجتماعيــة بمــا يســاعد علــى تنميــة المواطنــة الرقميــة وزيــادة الوعــي التكنولوجــي
للطالبــات واعدادهــم مســتقبليًا لتنميــة مجتمعهــن.
ولإلجابــة علــى الســؤال الــذي ينــص علــى :مــا دور معلمــة التربيــة األســرية فــي تعزيــز
قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر الطالبــات؟
تــم تحليــل اســتجابات طالبــات المرحلــة الثانويــة (عينــة البحــث) علــى عبــارات اســتبيانه
تحديــد دور معلمــة التربيــة األســرية فــي تنميــة قيــم المواطنــة الرقميــة مــن وجهــة
نظــر الطالبــات فــي المحــور األول الخــاص بشــر ثقافــة المواطنــة الرقميــة بيــن
الطالبــات ،وذلــك باســتخدام أســلوب التكــرار وحســاب النســبة المئويــة والمتوســط
الحســابي واالنحــراف المعيــاري ،ومربــع كا 2للتعــرف على داللــة الفروق بين اســتجابات
المعلمــات وجــاءت النتائــج كمــا موضحــة بالجــدول رقــم ( )8التالــي:
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جــدول ( )8اســتجابات طالبــات المرحلــة الثانويــة نحــو دور معلمــات التربيــة األســرية فــي
نشــر ثقافــة المواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظــر الطالبــات( .ن= 100طالبــة)
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(*) :دالة احصائيا عند مستوى ()0.05
(**) :دالة احصائيا عند مستوى ()0.01

ويتضــح مــن الجــدول رقــم ( )8الســابق أن قيــم المتوســط الحســابي لــكل العبــارات الخاصــة
بمحــور دور معلمــة التربيــة األســرية فــي نشــر ثقافــة المواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظــر
الطالبــات تراوحــت بيــن ( )2.14الــى ( )2.39كمــا موضــح بالشــكل البيانــي رقــم ( )5التالــي:
شكل بياني رقم ( )5يوضح متوسط استجابات الطالب على محور دور معلمة التربية األسرية في
نشر ثقافة المواطنة الرقمية

ويتضــح مــن الشــكل البيانــي رقــم ( )5والجــدول رقــم ( )8الســابق أن العبــارة رقــم ( )4جــاءت
بالمرتبــة األولــى حيــث أظهــرت الطالبــات نســبة اتفــاق ( )٪54توكــد علــى أن معلمــة التربيــة
األســرية أحيانــً مــا تســاعدهن علــى اكتســاب مفاهيــم المواطنــة الرقميــة واالنتمــاء الوطنــي
حيــث بلغــت قيمــة كا  )*4.84( 2أي أن الفــروق بيــن اســتجابات المعلمــات دالــة احصائيــً عنــد
مســتوى (.)0.05
كمــا جــاءت العبــارة رقــم ( )10بالمرتبــة الثانيــة حيــث أظهــرت الطالبــات أن معلمــة التربيــة
األســرية أحيانــً مــا ترشــدهم الــى أســاليب التعامــل مــع التعليقــات الســلبية التــي قــد تســبب
تزعــزع ثقــة لمواطــن حيــث بلغــت نســبة االتفــاق ( )٪44كمــا بلغــت قيمــة كا )**9( 2وهــي
قيمــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى (.)0.01
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بينمــا جــاءت العبــارة رقــم ( )9فــي المرتبــة األخيــرة حيــث كانــت أقــل العبــارات فــي
متوســط اســتجابة الطالبــات حول اســتخدام المعلمة الســتراتيجيات التعلــم اإللكتروني
حيــث بلغــت نســبة االتفــاق ( )٪45وكانــت قيمــة كا 2تســاوى ( )**51.8وهــي قيمــة دالــة
احصائيــا عنــد مســتوى ( )0.01بينمــا أبــدى ( )٪50مــن الطالبــات اســتجابة عــدم تزويــد معلمــة
التربيــة األســرية لهــن بالقواعــد األمنيــة والقانونيــة الخاصــة بحمايــة الملكيــة الفكريــة.
كمــا يتضــح مــن جــدول رقــم ( )8الســابق أن متوســط اســتجابات الطالبــات نحــو دور
معلمــة التربيــة األســرية فــي نشــر وتعزيــز المواطنــة الرقميــة كانــت لصالــح أحيانــً حيــث
بلغــت متوســط التكــرارات ( )43.41بنســبة ()٪43كمــا يتضــح بالشــكل رقــم ( )6التالــي:
شــكل رقــم ( )6يوضــح متوســط اســتجابات الطالبــات نحــو دور معلمــة التربيــة األســرية
فــي نشــر وتعزيــز المواطنــة الرقميــة

*كمــا تــم تحليــل اســتجابات طالبــات المرحلــة الثانويــة ( عينــة البحــث) علــى عبــارات
اســتبيانه تحديــد دور معلمــة التربيــة األســرية فــي تنميــة قيــم المواطنــة الرقميــة مــن
وجهــة نظــر الطالبــات فــي المحــور الثانــي الخــاص بــدور معلمــة التربيــة األســرية فــي
الوقايــة مــن أخطــار التقنيــات الحديثــة.
 ،وذلــك باســتخدام أســلوب التكــرار وحســاب النســبة المئويــة والمتوســط الحســابي
واالنحــراف المعيــاري ،ومربــع كا 2للتعــرف علــى داللــة الفــروق بيــن اســتجابات المعلمــات
وجــاءت النتائــج كمــا موضحــة بالجــدول رقــم ( )9التالــي:
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جــدول ( )9اســتجابات طالبــات المرحلــة الثانويــة نحــو دور معلمــات التربيــة األســرية فــي
الوقايــة مــن أخطــار التقنيــات الحديثــة .مــن وجهــة نظــر الطالبــات( .ن= 100طالبــة)
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(*) :دالة احصائيا عند مستوى ()0.05
(**) :دالة احصائيا عند مستوى ()0.01

ويتضــح مــن الجــدول رقــم ( )9الســابق أن قيــم المتوســط الحســابي لــكل العبــارات
الخاصــة بمحــور دور معلمــة التربيــة األســرية فــي الحمايــة مــن أخطــار التقنيــات الحديثــة
مــن وجهــة نظــر الطالبــات تراوحــت بيــن ( )2.15الــى ( )2.4كمــا موضــح بالشــكل البيانــي
رقــم ( )7التالــي:
شكل بياني رقم ( )7يوضح متوسط استجابات الطالب على محور دور معلمة التربية األسرية
في الوقاية من أخطار التقنيات الحديثة

ويتضــح مــن الشــكل البيانــي رقــم ( )7والجــدول رقــم ( )9الســابق أن العبــارة رقــم ()1
جــاءت بالمرتبــة األولــى حيــث أظهــرت الطالبــات نســبة اتفــاق ( )٪45توكــد علــى أن معلمــة
التربيــة األســرية أحيانــً مــا تســاعدهن علــى اتبــاع اآلداب واالخالقيــات العامــة للتعامــل مع
برامــج التواصــل االجتماعــي وبرامــج التجــارة االلكترونيــة حيــث بلغــت قيمــة كا  )**4( 2أي
أن الفــروق بيــن اســتجابات المعلمــات دالــة احصائيــً عنــد مســتوى (.)0.01
كمــا جــاءت العبــارة رقــم ( )3بالمرتبــة الثانيــة حيــث أظهــرت الطالبــات أن معلمــة التربيــة
األســرية أحيانــا مــا ترشــدهم اتبــاع األوضــاع الجســدية الصحيحــة عــن التعامــل مــع
الوســائل التكنولوجيــة ،بينمــا جــاءت العبــارة رقــم ( )9فــي المرتبــة األخيــرة حيــث أظهــرت
الطالبــات بنســبة اتفــاق ( )٪50أن معلمــة التربيــة األســرية أحيانــا مــا ترشــدهم للتعامــل
مــع الحســابات التــي تنشــر أفــكار ضالــة بالمجتمــع فقــد بلغــت قيمــة كا 2تســاوى ()**49
وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى (.)0.01
كمــا يتضــح مــن جــدول رقــم ( )9الســابق أن متوســط اســتجابات الطالبــات نحــو دور
معلمــة التربيــة األســرية فــي الحمايــة مــن أخطــار التقنيــات الحديثــة كانــت لصالــح أحيانــً
حيــث بلغــت متوســط التكــرارات ( )47.44بنســبة ()٪47كمــا يتضح بالشــكل رقــم ( )8التالي:
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شكل رقم ( )8يوضح متوسط استجابات الطالبات نحو دور معلمة التربية األسرية في الحماية من
أخطار التقنيات الحديثة

وقــد ترجــع الباحثــة ذلــك الــى :أن مناهــج التربيــة األســرية تهــدف الــى اكســاب الطالبــات
الجوانــب المعرفيــة والمهاريــة والوجدانيــة التــي تنمــى المهــارات الحياتيــة لــدى الطالبــات
خاصــة تحمــل المســؤولية األســرية واالجتماعيــة وتلبيــة احتياجــات األفــراد بمــا يتوافــق
مــع المجتمــع الــذى يعيــش فيــه لذلــك تســعى معلمــة التربية األســرية الــى تنميــة الوعي
البيئــي والصحــي وتنميــة الوعــي التكنولوجــي مــن خــال اســتخدام التقنيــات الحديثــة
فــي شــتى مجــاالت الحيــاة وتحمــل المســؤولية الرقميــة فــي الــرود مــع التعليقــات
الســلبية تجــاه المجتمع،وتنميــة مهــارات االتصــال والتواصــل مــع األخريــن بمــا يضمــن
الصحــة النفســية وارشــاد الطالبــات باألوضــاع الجســدية الصحيــة للتعامــل مــع الوســائل
التكنولوجيــة بمــا يســاعدهم علــى الحمايــة مــن أخطــار التكنولوجيــا وكيفيــة التعامــل
مــع مصــادر التلــوث الصحــي التكنولوجــي فــي األغذيــة والمالبــس والبيئــة المحيطــة
كمــا تســاعدهم علــى للتعامــل اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة التجــارة اإللكترونيــة نظــرًا
لمــا يتضمنــه المقــرر مــن تنميــة مهــارات الطالبــات للمشــاريع الصغيــرة وتســويقها بمــا
يســتدعي محــو األميــة الرقميــة للطالبــات وتحملهــم المســؤولية الرقميــة للتعامــل مــع
الجرائــم اإللكترونيــة التــي ممكــن أن يتعرضــوا اليهــا فــي حالــة االســتخدام غيــر الرشــيد
للتكنولوجيــا.
ولإلجابــة علــى التســاؤل الــذي ينــص علــى :هــل توجــد فــروق ذات داللــه إحصائيــة بيــن
متوســطي درجــات طالبــات المرحلــة الثانويــة نحــو دور معلمــة التربيــة األســرية فــي تعزيز
قيــم المواطنــة الرقميــة ترجــع لمتغيــر التخصــص الدراســي (أدبــي /علمــي) ومتغيــر
الصــف الدراســي (أول ثانــوي /ثانــي ثانــوي /ثالــث ثانــوي)؟ فقــد تــم اختبــار صحــة الفــروض
اإلحصائيــة التاليــة:
الفــرض األول :الــذي ينــص علــى “ ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصائيــة عنــد مســتوى ()0.05
بيــن متوســطي درجــات طالبــات المرحلــة الثانويــة نحــو دور معلمــة التربيــة األســرية فــي
تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة ترجــع لمتغيــر التخصــص الدراســي (أدبــي /علمــي)”.
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فقــد تتــم تحليــل اســتجابات الطالبــات ببرنامــج التحليــل االحصائــي  spssواســتخدام
اختبــار (ت) لمعرفــة داللــة الفــروق اإلحصائيــة بيــن المجموعــات المســتقلة .والجــدول رقــم
( )10يوضــح المتوســطات واالنحرافــات المعياريــة وداللــة الفــروق االحصائيــة كمــا يلــي:
جــدول رقــم ( )10يوضــح اإلحصــاء الوصفــي وداللــة الفــروق اإلحصائيــة عنــد مســتوى ()0.05
بيــن ن متوســطي درجــات طالبــات المرحلــة الثانويــة نحــو دور معلمــة التربيــة األســرية فــي
تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة ترجــع لمتغيــر التخصــص الدراســي (أدبــي /علمــي)

ويتضــح مــن الجــدول رقــم ( )11الســابق ان قيمــة (ت) غيــر دالــة احصائيــا لجميــع المحــاور
وبالتالــي نقبــل الفــرض الصفــري الــذي ينــص علــى أنــه“ :ال توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة
عنــد مســتوى ( )0.05بيــن متوســطي درجــات طالبــات المرحلــة الثانويــة نحــو دور معلمــة
التربيــة األســرية فــي تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة ترجــع لمتغيــر التخصــص الدراســي
(أدبــي /علمــي)”.
كمــا تــم اختبــار صحــة الفــرض الثانــي :الــذي ينــص علــى أنــه “ :ال توجــد فــروق ذات داللــه
إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05بيــن متوســطي درجــات طالبــات المرحلــة الثانويــة نحــو دور
معلمــة التربيــة األســرية فــي تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة ترجــع لمتغيــر الصــف الدراســي
(أول ثانــوي /ثانــي ثانــوي /ثالــث ثانــوي)”.
فقــد تــم اســتخدام اختبــار (تحليــل التبايــن أحــادي االتجــاه  )ANOVAببرنامــج التحليــل
االحصائــي  spssلمعرفــة داللــة الفــروق اإلحصائيــة بيــن المجموعــات والجــدول رقــم ()11
يوضــح نتائــج التحليــل وقيمــة (ف) وداللــة الفــروق لــكل محــور مــن محــاور االســتبانة والتــي
تضــح كمــا يلــي:
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جــدول رقــم ( )11يوضــح نتائــج تحليــل التبايــن بيــن متوســطي درجــات طالبــات المرحلــة
الثانويــة نحــو دور معلمــة التربيــة األســرية فــي تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة ترجــع
لمتغيــر الصــف الدراســي.

ويتضــح مــن الجــدول رقــم ( )11الســابق ان قيمــة (ف) غيــر دالــة احصائيــا لجميــع المحــاور
وبالتالــي نقبــل الفــرض الصفــري الــذي ينــص علــى أنــه“ :ال توجد فــروق ذات داللــة احصائية
عنــد مســتوى ( )0.05بيــن متوســطي درجــات طالبــات المرحلــة الثانويــة نحــو دور معلمــة
التربيــة األســرية فــي تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة ترجــع لمتغيــر الصــف الدراســي
(األول الثانــوي ،الثانــي الثانــوي ،الثالــث الثانــوي).
وقــد يرجــع ذلــك إلــى :أن مناهــج التربيــة األســرية ال تختلــف بيــن التخصصــات العلميــة
واألدبيــة فهــو مقــرر موحــد بيــن الطالبــات كمــا أنهــا تســعى الــى تحقيــق أهــداف عامــة
ومحــددة للمرحلــة الثانويــة بصفوفهــا المختلفــة.
ومــن خــال تحليــل النتائــج :يتضــح دور معلمــة التربيــة األســرية فــي تعزيــز المواطنــة
الرقميــة بمجاالتهــا المختلفــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة حيــث تســاعدهم أحيانــً
علــى التمتــع بالصحــة والســامة الرقميــة مــن خــال توعيتهــم بالجوانــب الصحيــة
الجســدية والنفســية للتعامــل مــع الوســائل التكنولوجيــة و المحافظــة علــى التواصــل
واالتصــال الرقمــي مــن خــال ارشــادهم بأســاليب التواصــل اإليجابــي بمــا يضمــن قيــم
العالقــات األســرية والمجتمعيــة الســليمة ومحــو األميــة التكنولوجيــة مــن خــال توجيــه
الطالبــات للبحــث فــي مصــادر المعلومــات االلكترونيــة عــن تأثيــر التكنولوجيــا علــى
مجــاالت التربيــة األســرية ونشــر ثقافــة التجــارة والتســويق االلكترونــي للمشــاريع العملية
التــي تقــوم بهــا الطالبــات فــي األنشــطة العمليــة لمقــرر التربيــة األســرية باإلضافــة الــى
مســاعدة الطالبــات للتمتــع باللياقــة الرقميــة مــن خــال التحكــم فــي ســلوكياتهم
المقبولــة والمرفوضــة وتعليقاتهــم عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي باإلضافــة الــى
تعريفهــم بحقوقهــم ومســؤولياتهم الرقميــة بمــا يضمــن حمايتهــم مــن الجرائــم
االلكترونيــة وتحقيــق مســؤوليتهم االجتماعيــة تجــاه المجتمــع.
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توصيات البحث:
فــي ضــوء مــا توصــل اليــة البحــث مــن نتائــج يمكــن للباحثــة تقديــم عــدد مــن التوصيــات
التاليــة:
1.1تفعيــل مناهــج التربيــة الرقميــة بالمــدارس والجامعــات بمــا يســاعد الطــاب علــى
اكتســاب مفاهيــم ومهــارات المواطنــة الرقميــة.
2.2دمــج مفاهيــم المواطنــة الرقميــة بالمناهج الدراســية للطــاب ومناهج اعــداد المعلمين
بكليــات التربيــة وتضمينهــا ضمــن برامج التنميــة المهنيــة للمعلمين أثنــاء الخدمة.
3.3وضــع قانــون للحمايــة الرقميــة يجــرم الســرقات واالختراقــات ويحمــي األفــراد مــن
الجرائــم االلكترونيــة.
4.4تفعيــل دور االعــام والمؤسســات الدينــة واالجتماعيــة إلعــداد برامــج تناقــش الهويــة
الرقميــة واالنتمــاء الوطنــي ونشــر القواعــد األخالقيــة للتعامــل مــع االنترنــت.
5.5زيــادة برامــج التوعيــة األســرية لممارســة الــدور الثقافــي لربــة األســرة لتقييــم كل مــا
يتلقــاه األبنــاء مــن وســائل االعــام وشــبكات االنترنــت لضمــان الحمايــة المبكــرة مــن
أخطــار التكنولوجيــا.
6.6زيــادة برامــج المشــاركة االجتماعيــة بيــن المدرســة ومراكــز تنميــة المجتمــع لتقديــم
برامــج صيفيــة لتهيئــة واعــداد الطــاب والمعلميــن لمحــاور المواطنــة الرقميــة.
7.7العمــل علــى انشــاء مراكــز معتمــدة تابعــة لــإدارات التعليميــة المختلفة لتهيئــة الطالب
والمعلميــن للتعامــل مــع القضايــا االجتماعيــة المعاصــرة كالمواطنــة الرقميــة واالنتماء
والهويــة الوطنية.
8.8االتجــاه نحــو التحــول الرقمــي بالمــدارس والجامعــات وتفعيــل الوســائل االلكترونيــة فــي
المتابعــات المدرســية للواجبات المدرســية واألنشــطة.
9.9تعديــل خطــط متابعــة وتقييــم المعلمــات وتضمينهــا بنــود تقييميــة تضمــن ممارســة
المواطنــة الرقميــة وتفعيــل برامجهــا للطالبــات.
1010تفعيــل دور المرشــد الطالبــي بالمــدارس والجامعــات وتفعيلــه لبرامــج متابعــة الســلوك
الرقمــي للطــاب وإقامــة حلقــات تواصــل بيــن المدرســة وأوليــاء األمــور مــن خــال
القنــوات االلكترونيــة المختلفــة.
1111إقامــة البرامــج التدريبيــة بهــدف زيــادة الوعــي التكنولوجــي للطــاب والمعلميــن
لتعريفهــم بأســاليب الحمايــة مــن الجرائــم االلكترونيــة وتحديــد الســلوكيات المقبولــة
وغيــر المقبولــة للتعامــل مــع التكنولوجيــا وبرامــج التجــارة االلكترونيــة.
1212تفعيــل اســتراتيجيات التعلــم اإللكترونــي باســتخدام المدخــل القصصــي االلكترونــي
فــي تدريــس مناهــج التربيــة األســرية لتنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة.
البحوث المقترحة:
في ضوء نتائج وتوصيات البحث تقترح الباحثة اجراء الدراسات التالية:
1.1وضــع تصــور مقتــرح لمناهــج التربيــة الرقميــة فــي ضــوء معاييــر الجــودة الشــاملة
للصفــوف األولــى مــن التعليــم االبتدائــي.
2.2اجــراء دراســة مقارنــة بيــن واقــع ممارســة المواطنــة الرقميــة بيــن طــاب التعليــم العــام
وطــاب المرحلــة الجامعيــة.
3.3دراســة أثــر االتجاهــات الوالديــة والوظيفيــة علــى مســتوى المواطنــة الرقميــة لــدى عينــة
مــن الشــباب.
4.4وضــع تصــور مقتــرح لتفعيــل البرامــج واألنشــطة التعليميــة لتضميــن مفاهيــم المواطنة
الرقميــة بالمناهــج المختلفة.
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The role of the teacher of family education in promoting the values of digital
citizenship among secondary school students in light of the requirements of
community development.
Dr. / Mona Kamel El-Bassiouni Shams El-Din
Assistant Professor of Educational Home Economics،
Afif College of Education، Shaqra University
Department of Home Economics and Education
Faculty of Home Economics – Menoufia University
Abstract:
The development plans witnessed by some Arab societies in the present age are one
of the main entrances to social stability and progress in all areas of human life. This
requires the education of individuals in a way that enables them to live in it safely and
effectively through multiple entrances and paths as a portal to digital education.
Therefore، many educators are concerned about the need to raise awareness of the
importance of educating young people to understand and use the digital techniques
in a safe، moral and legal way to become positive digital citizens in society.
The current research aims to identify the role of the teacher of family education in
promoting the values of belonging and digital citizenship among high school students
Parameters that provide life sciences that affect the lives of female students ، The
rsearch was carried out on a sample of 100 secondary school students and 30 family
education teachers from the secondary schools of Afif Governorate.
The research followed the analytical descriptive method and the research tool was
designed and applied in the questionnaire، promote the values of digital citizenship
from the point of view of female students and teachers themselves.
The results of the research revealed that 55% of the teachers of family education
practice digital citizenship and sometimes play their roles in promoting digital citzship
among students through their awareness of digital health and safety، establishing
communication، digital communication، digital literacy، spreading the culture of electronic commerce، digital responsibility، There were also some difficulties in achieving
the role of the teacher of family education، including lack of technological awareness،
lack of training، and reliance on traditional curricula and strategies in education.
The results also showed that there were no statistically significant differences btween
middle school students، The term refers to the variable of specialization (scientific،
literary) and grade (first، second، third secondary).
The study recommended that some of the concepts of digital citizenship should be
cluded in the course of the family education curriculum using the narrative and
tenlogical approach to education، in addition to increasing the interest in systematic
and non-curricular school activities in promoting the values of digital citizenship by
school teachers and the necessity of establishing community development programs
to promote the values of digital citizenship in their children Who represent the hub of
future community development.
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حــــقــــــوق المـحـضـــــــــــون
دراسة حديثية فقهية تطبيقية في المحاكم السعودية

إعداد :
أ.د .نوال بنت عبدالعزيز العيد
أستاذ السنة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
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يم
ٱلر ْح َم ٰـ ِن َّ
م ال َّل ِه َّ
ِب ْ
ٱلر ِح ِ
س ِ
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
قــد كفلــت الشــريعة حقــوق األفــراد والجماعــات البشــرية بــل وكل الكائنــات فــي
ات َوا ْل َأ ْر َ
ض َو َمــا َب ْي َن ُه َمــا ِإ َّلا ِبا ْل َحـ ِّ
ـق َو ِإ َّن
او ِ
ـم َ
هــذا الكــون ،يقــول تعالــىَ :
{و َمــا َخ َل ْق َنــا َّ
السـ َ
ـاع َة َلآ ِت َيـ ٌ
ـح ا ْل َج ِميـ َ
الص ْفـ َ
ـل} (الحجــر ،)85 ،وبخاصــة المخلوقــات الضعيفــة
ـح َّ
السـ َ
َّ
ـة َف ْ
اص َفـ ِ
التــي تحتــاج فــي المحافظــة علــى وجودهــا إلــى حمايــة ورعايــة ،ولــم تكتــف بوصايــا
ونصائــح يطبقهــا مــن شــاء ويذرهــا مــن شــاء ،بــل قننتهــا فــي نصــوص ملزمــة يرعاهــا
المجتمــع تطبيقــً لألوامــر الربانيــة وصيانــة للكينونــة اإلنســانية.
ومــن هــذه الفئــات التــي رعتهــا الشــريعة حــق الرعايــة“ :المحضــون” ،وســنت لذلــك
ً
حقوقــا وأحكامــً ترجــع إلــى مقاصــد :العــدل واإلحســان وإيتــاء ذي القربــى ،وصيانــة
المحضــون والســعي لــكل مــا فيــه مصلحتــه أمــر يتجلــى فــي تلــك األحــكام ،قــال
ابــن تيميــة -رحمــه اهلل“ :-فــكل مــا قدمنــاه مــن األبويــن إنمــا نقدمــه إذا حصــل بــه
مصلحتهــا واندفعــت بــه مفســدتها( ”...ابــن تيميــة1422،ه)3/420 ،
وسنســلط الضــوء فــي هــذا البحــث المســمى“ :حقــوق المحضــون ،دراســة حديثيــة
فقهيــة تطبيقيــة فــي المحاكــم الســعودية “ علــى عــدد مــن الحقــوق الشــرعية التــي
ينبغــي أن يتمتــع بهــا المحضــون ،وأســأل اهلل العــون والســداد ،واهلل ولــي التوفيــق.
أهمية الموضوع:
1.1تكمن أهمية هذا الموضوع في عدة أمور من أبرزها:
2.2ظهــور قضايــا ُيســلب فيهــا المحضــون حقــه بعــد انفصــال والديــه ،وال شــك أن هــذا
يؤثــر مســتقبال عليه.
3.3تعــرض بعــض النســاء للظلــم ،ذلــك أنهــا بعــد االنفصــال ال تســتطيع الحصــول علــى
مــا أعطتهــا الشــريعة اإلســامية مــن حــق؛ فتكــون ضحيــة لقلــة وعــي أو ضعــف
تســهيالت مــن الجهــات المختصــة.
4.4إبــراز جمــال التشــريع اإلســامي فــي الحفــاظ علــى مصالــح المحضــون؛ لينشــأ فــردا
فاعــا فــي مجتمعــه ال مظلومــا ناقمــا.
5.5تســليط الضــوء علــى اإلجــراءات القضائيــة للحصــول علــى حــق المحضــون؛ لرفــع
الوعــي الحقوقــي وآليــات الحصــول علــى الحــق لــدى الجهــات العدليــة.
منهج البحث:
1.1جمعــت المســائل المتعلقــة ببعــض حقــوق المحضــون ودرســت ذلــك دراســة
حديثيــة فقهيــة .
2.2حرصت على جمع األنظمة القضائية السعودية التي تتعلق بالموضوع.
3.3قــد تخلــو بعــض المســائل مــن بيــان عمــل القضــاء الســعودي ،ومــا ذلــك إال لعــدم
وجــود مــادة تــدل علــى ذلــك بعــد اجتهــادي فــي البحــث.
4.4اعتمــدت غال ًبــا علــى أمهــات المصــادر والمراجــع األصليــة فــي التحريــر والتوثيــق
والتخريــج والجمــع .
5.5عزوت اآليات مع ذكر رقمها.
6.6التزمــت تخريــج األحاديــث النبويــة ،فــإن كانــت فــي الصحيحيــن أو فــي احدهمــا
اكتفيــت بالعــزو لهمــا لتلقــي األمــة لهمــا بالقبــول ،وإن كان فــي غيرهمــا ذكــرت
الحكــم عليــه.
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7.7جــاءت الخاتمــة متضمنــة أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا مــن خــال البحــث ،وكذلــك
توصياته.
8.8ألحقــت البحــث بالفهــارس اآلتيــة :فهــرس اآليــات ،وفهــرس األحاديــث ،وفهــرس
المصــادر والمراجــع ،وفهــرس الموضوعــات.
خطة البحث:
قسمت البحث إلى تمهيد وفصلين وخاتمة.
تمهيد يشتمل على مقدمات في الحضانة ،و فيه أربعة مباحث:
وشرعا.
المبحث األول :المراد بالحضانة لغة،
ً
المبحث الثاني :مدة الحضانة.
المبحث الثالث :شروط الحاضن.
المبحث الرابع :هل الحضانة حق للحاضن أم المحضون؟
الفصل األول :أدلة ثبوت الحضانة من القرآن والسنة ،ويشتمل على مبحثين :
المبحث األول :أدلة ثبوت الحضانة من القرآن .
المبحث الثاني :أدلة ثبوت الحضانة من السنة.
الفصل الثاني :حقوق المحضون ،و يشتمل على أربعة مباحث :
المبحث األول :حق النفـــــــقـــة،ويشتمل على ثالثة مطالب:
المطلب األول :النفقة على المحضون في ضوء الكتاب والسنة واالجماع.
المطلب الثاني :على من تجب نفقة المحضون؟
المطلب الثالث :األحكام القضائية المتعلقة بالنفقة.
المبحث الثاني :ما تشمله النفقة على المحضون ،ويشتمل على أربعة مطالب:
المطلب األول :أجرة الرضاعة.
المطلب الثاني :أجرة الحضانة .
المطلب الثالث :أجرة المسكن.
المطلب الرابع :أجرة الخادم.
المبحث الثالث :حق رؤية المحضون وزيارته من قبل والديه ،وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول :حكم زيارة المحضون .
المطلب الثاني :أحوال زيارة المحضون .
المطلب الثالث :آداب زيارة المحضون.
المطلب الرابع :األحكام القضائية المتعلقة بدعوى زيارة المحضون .
المطلب الخامس :حكم نقل المحضون والسفر به.
المبحث الرابع :التربية والتعليم ،وفيه مطلبان:ـــ
المطلب األول :األدلة على ذلك من الكتاب والسنة .
المطلب الثاني :آراء الفقهاء في ذلك.
الخاتمة وتحوي النتائج والتوصيات.
الفهارس .
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التمهيـــــــــــــد:
المبحث األول :تعريف الحضانة لغة وشرعا.
الح ْ
ضــن هــو مــا دون اإلبــط إلــى الكشــح ،ومنــه احتضانــك الشــيء
_ تعريــف الحضانــة لغــةِ :
وهــو حملــك إيــاه فــي حضنــك كمــا تحتضــن المــرأة ولدهــا فتحملــه فــي أحــد شــقيها،
والحضانــة :مصــدر الحاضنــة والحاضــن وهمــا اللــذان يربيــان الصبــي (ابــن منظــور ،د.ت،
)13/122
ـرعا :تعــددت تعاريــف الفقهــاء فــي ذلــك ،فجــاء عــن الحنفيــة ”:هــو تربيــة
_ الحضانــة شـ ً
الولــد لمــن لــه حــق الحضانــة” (ابــن عابديــن1412 ،ه ،)3/555 ،وجــاء عنــد المالكيــة“ :حفــظ
الولــد فــي مبيتــه و مؤنــة طعامــه ولباســه ومضجعــه وتنظيــف جســمه” (الخراشــي،
1411ه ،)4/207 ،وجــاء عنــد الشــافعية“ :هــي القيــام بحفــظ مــن ال يميــز وال يســتقل بأمــره،
وتربيتــه بمــا يصلحــه ،ووقايتــه عمــا يؤذيــه” (النــووي1412 ،ه ،)9/98 ،وجــاء عنــد الحنابلــة:
“حفــظ صغيــر ومجنــون ومعتــوه وهــو المختــل العقــل بمــا يضرهــم وتربيتهــم بعمــل
مصالحهــم :كغســل رأس الطفــل وغســل يديــه وغســل ثيابــه وكدهنــه و تكحيلــه
وربطــه فــي المهــد وتحريكــه لينــام ونحــوه” (العاصمــي1397 ،ه)7/148 ،
وبالنظــر إلــى هــذه التعريفــات نجــد أنهــا تــدور حــول الحفــظ والصيانــة وتربيــة المحضــون
بمــا يصلحــه.
ومــا جــاء فــي القضــاء فــي الســعودي ممــا يتعلــق بمفهــوم المحضــون “ :تســمع دعــوى
الحضانــة فــي حــق الصبــي والمعتــوه “ “ ،تقــام دعــوى الحضانــة علــى مــن بيــده المحضون،
ولــو كان غيــر األبويــن” “ ،ال تســمع الدعــوى مــن أحــد الوالديــن علــى اآلخــر فــي ضــم الولــد
البالــغ العاقــل ،لكــن تقــام الدعــوى علــى الولــد مباشــرة” (الخضيــري1431 ،ه)14 ،
المبحث الثاني :مدة الحضانة :
تثبــت الحضانــة علــى الطفــل الصغيــر باتفــاق الفقهــاء ،و كذلــك الحكــم ً
أيضــا عنــد
الجمهور-الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة وفــي قــول عنــد المالكية-بالنســبة للبالــغ
المجنــون والمعتــوه ،واختلفــوا فــي تحديــد الســن الــذي تنتهــي بــه الحضانــة الســتغناء
الصغيــر وقدرتــه علــى القيــام بمصالحــه ،فذهــب الحنفيــة إلــى أن حضانــة الغــام عنــد
أمــه حتــى يبلــغ ســبع ســنين أو ثمــان ســنين أو نحــو ذلــك ،وأمــا الجاريــة فحتــى تحيــض كذا
ذكــر فــي ظاهــر الروايــة ،وفــي روايــة أخــرى حتــى ْ
تش ـ َتهى ،فــإن كان الولــد فــي حضانــة
أمــه فلــأب أن يأخــذه بعــد هــذا الســن ،والتخييــر للولــد يكــون بعــد بلوغــه ال وهــو صبــي.
(الكاســاني1406 ،ه)169 ،
واســتدلوا :بأثــر ابــن عبــاس قــال :طلــق عمــر بــن الخطــاب امرأتــه األنصاريــة أم ابنــه عاصــم،
فلقيهــا تحملــه بمحســر ،و لقيــه قــد فطــم و مشــى ،فأخــذ بيــده لينتزعــه منهــا ونازعهــا
إيــاه حتــى أوجــع الغــام ،وبكــى ،وقــال :أنــا أحــق بابنــي منــك فاختصمــا إلــى أبــي بكــر،
فقضــى لهــا بــه .وقــال ”:ريحهــا وحجرهــا وفرشــها خيــر لــه منــك حتــى يشــب ،و يختــار
لنفســه “ (عبدالــرزاق1403 ،ه)7/154 ،
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وذهبــت المالكيــة إلــى أن الغــام فــي حضانــة األم حتــى يحتلــم ثــم يذهــب حيــث شــاء،
وتتــرك الجاريــة فــي حضانــة األم حتــى تبلــغ النــكاح ،فــإذا بلغتــه نظــر فــإن كانــت األم فــي
حــرز وتحصيــن فهــي أحــق بهــا أبــدًا حتــى تنكــح و إن بلغــت أربعيــن ســنة( .األزدي1423 ،ه،
( ،)2/399الموريتانــي1400 ،ه)2/625 ،
وال تخييــر عنــد األحنــاف والمالكيــة للمحضــون قبــل بلوغــه ســبع ســنين عــن الحنفيــة ،وقبــل
احتالمــه عنــد المالكيــة ،وذلــك اســتدال ً
ال بمــا رواه عمــرو بــن شــعيب ،عــن أبيــه ،عــن جــده
عبــد اهلل بــن عمــرو :أن امــرأة أتــت النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فقالــت :يــا رســول اهلل ،إن
ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاء ،و حجــري لــه حــواء ،وثديــي لــه ســقاء ،و زعــم أبــوه أنــه ينزعــه
منــي؟ قــال« :أنــت أحــق بــه مــا لــم تنكحي»(أبــو داود ،6707 ،وحســنه األلباني)،قالــوا :و لــم
يخيــره فــي الحديــث.
(ابــن القيــم1415 ،ه ،)5/426 ،قالــوا :ولــو خيــر الطفــل لــم تكــن هــي أحــق بــه إال إذا اختارهــا،
غالمــا كان أم جاريــة فــي حضانــة األم مــادام أنــه قبــل
وذهــب الشــافعية إلــى أن الصغيــر
ً
التمييــز فــإذا ميــز خيــر بينهــا وبيــن األب وســلم إلــى مــن يختــاره.
(الســنيكي ،د.ت ،)3/449 ،واســتدلوا بأدلــة منهــا :حديــث رافــع بــن ســنان أنــه أســلم وأبــت
امرأتــه أن تســلم ،فأتــت النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فقالــت :ابنتــي ،و هــي فطيــم أو
شــبهه ،وقــال رافــع :ابنتــي ،فقــال لــه النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم« :اقعــد ناحيــة» وقــال
لهــا« :اقعــدي ناحيــة» فأقعــد الصبيــة بينهمــا ،ثــم قــال« :ادعواها»،فمالــت إلــى أمهــا ،فقــال
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم« :اللهــم اهدهــا» فمالــت إلــى أبيهــا فأخذهــا (أبــو داود،2244 ،
صححــه األلبانــي) ،والحديــث نــص علــى تخييــر الجاريــة كالغــام.
فطيمــا” وهــذا قطعــا
وأجيــب عنــه :أنــه جــاء فــي لفــظ الحديــث أن الجاريــة كانــت “
ً
دون الســبع ،والظاهــر أنهــا دون الخمــس ،وأنتــم ال تخيــرون مــن لــه دون الســبع ،و أجــاب
الشــــــــافعية بــأن الســـــن المعــــــتبرة عندهــم فــي التخييــر التمييز،والجاريــة ميــــــــزت فلــذا
خــــير ت
(ابن القيم1415 ،ه. )5/471 ،
غالمــا كان أم جاريــة فــي حضانــة األم حتــى يبلــغ ســبع
وذهــب الحنابلــة إلــى أن الصغيــر
ً
ســنين ،ثــم إذا بلــغ الغــام ســبع ســنين ،و اتفــق أبــواه أن يكــون عنــد أحدهمــا فإنــه يصــح،
و إن تنازعــا خيــر بيــن أبويــه ،فــكان مــع مــن اختــار منهمــا ،و أمــا الجاريــة فــإن األب أحــق بهــا
وتخييــر الغــام بشــرطين؛ أحدهمــا ،أن يكونــا جميعــا مــن أهــل الحضانــة ،فــإن كان أحدهمــا
مــن غيــر أهــل الحضانــة ،كان كالمعــدوم ،ويعيــن اآلخــر ،الثانــي :أن ال يكــون الغــام معتوها،
فــإن كان معتوهــا كان عنــد األم ،ولــم يخيــر؛ ألن المعتــوه بمنزلــة الطفــل.
واســتدلوا“ :بــأن الغــرض بالحضانــة الحــظ ،والحــظ للجاريــة بعد الســبع فــي الكون عنــد أبيها؛
ألنهــا تحتــاج إلــى حفــظ ،واألب أولــى بذلــك ،فــإن األم تحتــاج إلــى مــن يحفظهــا ويصونهــا،
وألنهــا إذا بلغــت الســبع ،قاربــت الصالحيــة للتزويــج ،وقــد تــزوج النبــي  -صلــى اهلل عليــه
وســلم  -عائشــة ،وهــي ابنــة ســبع ،وإنمــا تخطــب الجاريــة مــن أبيهــا؛ ألنــه وليهــا ،والمالــك
لتزويجهــا ،وهــو أعلــم بالكفــاءة ،وأقــدر علــى البحــث ،فينبغــي أن يقــدم علــى غيــره ،وال
يصــار إلــى تخييرهــا؛ ألن الشــرع لــم يــرد بــه فيهــا ،وال يصــح قياســها علــى الغــام؛ ألنــه ال
يحتــاج إلــى الحفــظ والتزويــج ،كحاجتهــا إليــه” (ابــن قدامــة1388 ،ه)239 /8 ،
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ويمكــن أن يناقــش هــذا الدليــل :أن األم إذا توفــرت فيهــا شــروط الحضانــة كانــت قــادرة
علــى رعايــة البنــت وحفظهــا ،والنظــر فــي مصالحهــا ،وإذا جــاء وقــت تزويجهــا زوجهــا
أبوهــا بمــن يــراه كفئــً لهــا.
ونفي التخير لألنثى يرده حديث رافع بن سنان المتقدم.
واألرجــح لــدى الباحــث بعــد النظــر فــي األدلــة هــو قــول الشــافعية القائــل بتخييــر الغــام
والجاريــة بعــد التمييــز إن توفــرت فــي الوالديــن شــروط الحضانــة ؛ وذلــك لقــوة مــا اســتدلوا
بــه ،وعلــى كل فــإن تقديــم أحــد األبويــن علــى اآلخــر بعــد انتهــاء مــدة الحضانــة يراعــى
فيــه مصلحــة الولــد ،قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة -رحمــه اهلل -بعــد أن ذكــر الخالفــات
الكثيــرة فــي المســألة  “ :وكل مــن قدمنــاه فــي الحضانــة مــن األبويــن ،إنمــا نقدمــه إذا
حصــل بــه مصلحتهــا أو اندفعــت بــه مفســدتها ،فأمــا مــع وجــود فســادها مــع أحدهمــا
فاآلخــر أولــى بهــا بــا ريــب” ثــم يقــول رحمــه اهلل ”:وممــا ينبغــي أن يعلــم أن الشــارع ليــس
لــه نــص عــام فــي تقديــم أحــد األبويــن مطلقــا ،وال تخييــر أحــد األبويــن مطلقــا ،والعلمــاء
متفقــون علــى أنــه ال يتعيــن أحدهمــا مطلقــا ،بــل مــع العــدوان والتفريــط ال يقــدم مــن
يكــون كذلــك علــى البــر العــادل المحســن القائــم بالواجــب” (ابــن تيميــة ،د.ت.)131 /35 ،
و المعمــول بــه فــي القضــاء الســعودي األخــذ بالمذهــب الحنبلــي ،إال أن يظهــر للقاضــي
ً
تحقيقــا لمصلحــة المحضون،جــاء فــي اإلجــراءات القضائيــة ”:األصــل
ترجيــح أحــد الوالديــن
عنــد االختــاف فــي الحضانــة :العمــل بالمذهــب إال إذا ظهــر للقاضــي مصلحــة للمحضــون
فــي ترجيــح أحــد المتنازعيــن علــى آخــر فيعمــل بهــا” (الخضيــري1431 ،ه.)15 ،
المبحث الثالث :شروط الحاضن.
أو ًلا :الشروط المتفق عليها:
1.1العقــل فــا حضانــة لمجنــون ،أو مــن بــه خفــة فــي عقلــه أو طفــل؛ ألنهــم ال يقــدرون
عليهــا ،بــل هــم محتاجــون إلــى مــن يكفلهــم( .النــووي ،د.ت)18/32 ،
2.2األمانــة فــي الديــن فــا حضانــة لفاســق؛ ألنــه ليــس مــن أهــل الواليــة و ألنــه غيــر موثــوق
بــه فــي أداء الواجــب مــن الحضانــة ،و حتــى ال ينشــأ المحضــون علــى طريقتــه( .المغنــي،
1388ه)237 /8 ،
3.3القــدرة علــى القيــام بالمحضــون فــا حضانــة لعاجــز كمريضــة أو مســنة إال أن يكــون
عندهمــا مــن يمكنــه القيــام بالحضانــة (النــووي1412 ،ه.)9/99 ،
4.4خلــو الحاضــن مــن كل عاهــة مضــرة يخشــى علــى المحضــون منهــا (النجــدي1397 ،ه،
)7/156
زوجــا ألجنبــي عــن المحضــون؛ للحديــث المتقــدم ذكــره ،والشــتغالها
5.5أن ال تكــون األنثــى ً
بحقــوق الــزوج (النــووي1412 ،ه.)9/99 ،
ثان ًيا :الشروط المختلف فيها:
 -1اإلســام ،اتفــق الفقهــاء علــى أن للمســلم حضانــة المولــود المســلم ،وكذلــك للذمــي
حضانــة المولــود الذمــي ،ســواء كان يهود ًيــا أو مســيح ًيا أو مجوســ ًيا ،كمــا اتفقــوا علــى
إباحــة حضانــة المســلم للمولــود غيــر المســلم إذا كان مســتوف ًيا لشــروط الحضانــة،
ً
حفاظــا علــى ديــن وتربيــة الصغيــر،
وكذلــك اتفقــوا علــى أن المرتــد الحــق لــه فــي الحضانــة
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و اختلفــوا فــي حضانــة الذمــي للمســلم علــى قوليــن:
القــول األول :أن اإلســام ليــس شـ ً
ـرطا فــي الحضانــة ،فللذميــة حضانة ولدها المســلم،
وهــو مذهــب الحنفيــة ،و المالكية.
ً
وقــد اشــترط كل مــن الحنفيــة والمالكيــة فــي ذلــك شــرطا ،فقــال الحنفيــة :يبــاح ذلــك
ً
خوفــا علــى الولــد مــن إلــف الكفــر ،و انتقــاش أقوالــه فــي
مــا لــم يعقــل األديــان؛ وذلــك
ذهنــه( ،شــيخي زاده ،د.ت ،)483 ،وقــال المالكيــة :يبــاح ذلــك بشــرط األمــن مــن أن تغذيــة
بلحــم خنزيــر أو تشــربه خمـ ًرا (اإلمــام مالــك ،د.ت.)2/260 ،
القــول الثانــي :أن اإلســام شــرط فــي الحضانــة ،فليــس للكافــر حضانــة المســلم ،وهــو
مذهــب الحنابلــة (ابــن قدامــة1388 ،ه ،)8/238 ،و الصحيــح عنــد الشــافعية (النــووي،
1412ه ،)9/99 ،وهــو األقــرب لمقاصــد الشــريعة؛ ذلــك أنــه إذا ســقطت حضانــة الفاســق،
فالكافــر مــن بــاب أولــى؛ ألنــه ليــس بعــد الكفــر ذنــب.
 -2الحريــة ،اختلــف الفقهــاء فــي الحريــة هــل هــي شــرط فــي الحاضــن أم ال؟ وذلــك
علــى قوليــن:
القــول األول :ال حــق لألمــة والرقيــق فيها،وهــو مذهــب الجمهــور مــن الحنفيــة (ابــن
عابديــن1412 ،ه ،)3/555 ،والشــافعية (النــووي1412 ،ه،)9/99،والحنابلــة (ابــن قدامــة1388 ،ه،
. )8/412
ً
القــول الثانــي :لألمــة حضانــة ولدهــا مطلقــا ،وهــو مذهــب المالكيــة (الخرشــي ،د.ت،
)208 /4
المبحث الرابع  :هل الحضانة حق للحاضن أم المحضون؟
هــل الحضانــة حــق للمحضــون ،أوجبهــا الشــارع علــى الحاضنــة ال تملــك إســقاطها ،أم
هــي حــق للحاضنــة بحيــث تملــك التنــازل عنهــا وإســقاطها؟
القــول األول :أن الحضانــة حــق للحاضنة،فتملــك إســقاطها وال تجبــر عليهــا إن امتنعــت،
وهــو المشــهور عنــد المالكيــة (العبــدري1416 ،ه ،)597 /5 ،وهــو مذهــب الشــافعية
(النــووي ،د.ت ،)333 /18 ،والحنابلــة (ابــن قدامــة1388 ،ه)247 /8 ،
القــول الثانــي :إن الحضانــة حــق للمحضــون فــا تملــك إســقاطها ،و تجبــر عليهــا األم
إن امتنعــت ،وهــو وروايــة عنــد المالكيــة (العبــدري1416 ،ه ،)597 /5 ،وقــول عنــد الحنابلــة
(المــاوردي ،د.ت)9/417 ،
القــول الثالــث :أن الحضانــة حــق لهــا وعليهــا ،فحــق لهــا ،أي أن لهــا أن تســقطه وذلــك
إن وجــد غيرهــا ممــن يقــوم مقامهــا ،وحــق عليهــا إذا احتــاج الطفــل إليهــا ولــم يوجــد
غيرهــا فإنــه يتعيــن عليهــا ،وهــو اختيــار الحنفيــة (ابــن عابديــن1412 ،ه )560 /3 ،والباجــي
وابــن محــرز مــن المالكيــة (العبــدوي1416 ،ه.)597 /5 ،
الفصل األول :أدلة ثبوت الحضانة من القرآن والسنة.
قــد كفلــت الشــريعة حــق الطفــل بعــد افتــراق والديــه فــي جميــع مراحلــه العمريــة،
فجــاءت النصــوص لتثبــت حقــه فــي الرضــاع والحضانــة والرعايــة وذلــك فــي حــال
ً
وأيضــا جــاءت لتثبــت حقــه فــي اختيــار المــكان المالئــم لــه بعــد
صغــره وحاجتــه،
اســتغنائه عــن الحضانــة ،كمــا ضمنــت الشــريعة ً
أيضــا حقوقــه األخــرى مــن نفقــة
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ومســكن وغيرهــا ،وفــي المبحثيــن اآلتييــن ،أوردت األدلــة الدالــة علــى ثبــوت حــق الحضانــة
فــي الكتــاب والســنة .
المبحث األول :أدلة ثبوت الحضانة من القرآن:
استدل العلماء بثبوت حق الحضانة في القرآن بقوله تعالى:
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ـد ٌة ِب َو َل ِد َهــا َو َلا َم ْو ُلـ ٌ
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ويســتدل باآليــة علــى ثبــوت الحــق بالحضانــة لــأم وذلــك إذا طلقــت أو مــات الوالــد ،وال خالف
فــي ذلــك مــا لم تتــزوج فــإن حضانتهــا تســقط بذلــك (الزحيلــي1418 ،ه)365 /2 ،
قــال القرطبــي  ”:وهــذا يــدل علــى أن الولــد وإن فطــم فــاألم أحــق بحضانتــه لفضــل حنوهــا
وشــفقتها” (القرطبــي1384 ،ه)3/160 ،
المبحث الثاني :أدلة ثبوت الحضانة من السنة:
عــن عمــرو بــن شــعيب ،عــن أبيــه ،عــن جــده عبــد اهلل بــن عمــرو :أن امــرأة أتــت النبــي صلــى اهلل
عليــه وســلم فقالــت :يــا رســول اهلل ،إن ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاء ،وحجــري لــه حــواء،
وثديــي لــه ســقاء ،وزعــم أبــوه أنــه ينزعــه منــي؟ قــال« :أنــت أحــق بــه مــا لــم تنكحــي» ،قــال
ابــن القيــم فــي الــزاد ”:و دل الحديــث علــى انــه إذا افتــرق األبــوان وبينهمــا ولــد ،فــاألم أحــق
بــه مــن األب مالــم يقــم بــاألم مــا يمنــع تقديمهــا ،أو بالولــد وصــف يقتضــي تخييــره ،وهــذا
مــا ال يعــرف فيــه نــزاع” (ابــن القيــم1415 ،ه )5/435،وقــال الشــوكاني ”:قولــه” أنــت أحــق بــه”
فيــه دليــل علــى أن األم أولــى بالولــد مــن األب ،مــا لــم يحصــل مانــع مــن ذلــك كالنــكاح؛
لتقييــده صلــى اهلل عليــه وســلم لألحقيــة بقولــه “مالــم تنكحــي” وهــو مجمــع علــى ذلــك
كمــا حــكاه صاحــب البحــر ،فــإن حصل النــكاح بطلــت حضانتهــا ،وبه قــال مالك ،والشــافعية
والحنفيــة ،وحكــى ابــن المنــذر اإلجمــاع” (الشــوكاني1413،ه)7/139،
الفصل الثاني :حقوق المحضون.
بعدمــا تقــرر لدينــا مــن ثبــوت الحضانــة فــي الكتــاب والســنة ،كان مــن الــازم بيــان الحقــوق
التــي أوجبتهــا الشــريعة للمحضــون علــى والديــه أو مــن يقــوم مقامهمــا ،وذلــك حمايةلــه،
ً
وحفاظــا عليــه ،وســأورد تلــك الحقــوق فــي المباحــث اآلتيــة .
المبحث األول :حق النفقة .
المطلب األول :نفقة المحضون في ضوء الكتاب والسنة واإلجماع .
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(البقــرة ،)233 ،وقــد أخــذ العلمــاء مــن ذلــك أن نفقــة الولــد الصغيــر علــى أبيــه ،ألنــه إذا لزمتــه
أجــرة الرضــاع ،فبقيــة النفقــات الخاصــة بالصغيــر تقــاس علــى ذلــك( .القرطبــي1384 ،ه/3 ،
)170
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ثان ًيــا :نفقــة المحضــون فــي ضــوء الســنة النبويــة :ومنهــا حديــث عائشــة رضــي اهلل
عنهــا :قالــت هنــد أم معاويــة لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم :إن أبــا ســفيان رجــل
شــحيح ،فهــل علــي جنــاح أن آخــذ مــن مالــه ســرا؟ قــال« :خــذي أنــت وبنــوك مــا يكفيــك
بالمعــروف» (البخــاري1422 ،ه ،)2211،قــال الشــوكاني “ :والحديــث فيــه دليــل علــى وجــوب
نفقــة الولــد علــى األب ،وأنــه يجــوز لمــن وجبــت لــه النفقــة شــرعا علــى شــخص أن يأخــذ
مــن مالــه مــا يكفيــه إذا لــم يقــع منــه االمتثــال وأصــر علــى التمــرد ،وظاهــره أنــه ال فــرق
فــي وجــوب نفقــة األوالد علــى أبيهــم بيــن الصغيــر والكبيــر لعــدم االســتفصال وهــو
ينــزل منزلــة العمــوم” (الشــوكاني1413 ،ه)383 /6 ،
ثالثــً  :ثبــوت نفقــة المحضــون باإلجمــاع :قــال ابــن المنــذر ”:أجمــع كل مــن نحفــظ عنه
مــن أهــل العلــم ،علــى أن علــى المــرء نفقــة أوالده األطفــال الذيــن ال مــال لهــم” (ابــن
قدامــة1388 ،ه)212 /8 ،
المطلب الثاني :على من تجب نفقة المحضون ؟
أو ً
ال /إذا لــم يكــن للمحضــون مــال :فقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن نفقــة المحضــون واجبــة
مــادام أن المحضــون صغيــر ومحتــاج ؛ وذلــك لألدلــة المتضافــرة وقــد ســبق ذكرهــا ،ثــم
إن عــدم األب فنفقــة المحضــون علــى مــن يرثــه مــن أقاربــه ،وشــرط وجــوب النفقــة علــى
ـواء
القريــب أن يكــون موسـ ًرا  -بــأن يكــون لــه مــا ينفــق عليــه فاضـ ًلا عــن نفقــة نفســه سـ ً
مــن مالــه أو مــن كســبه  -وذلــك باتفــاق الفقهــاء (الكاســاني1406 ،ه ،)35 /4 ،وقــد اختلفوا
فــي تعييــن القريــب الــذي تلزمــه النفقــة علــى ثالثــة أقــوال:
القــول األول :تجــب النفقــة علــى الورثــة رجــا ًلا ونســاءًا ،بفــرض أو تعصيــب فتقســم
بينهــم علــى قــدر إرثهــم ،وهو رواية عنــد الحنابلة (ابــن قدامــة13888 ،ه ،)217 /8 ،واســتدلوا
بقولــه اهلل تعالــى{ :وعلــى المولــود لــه رزقهــن وكســوتهن بالمعــروف} ثــم قــال{ :وعلــى
الــوارث مثــل ذلــك} (البقــرة ،)233 ،فأوجــب علــى األب النفقــة ،ثــم عطــف الــوارث عليــه،
فأوجــب علــى الــوارث مثــل مــا أوجــب علــى الوالــد.
القــول الثانــي :أن النفقــة علــى العصبــات دون النســاء ،وهــو مذهــب الشــافعية
(الشــافعي1410 ،ه ،)5/100 ،والحنابلــة فــي روايــة (ابــن قدامــة1388 ،ه ،)217 /8،واســتدلوا بمــا
جــاء عــن عمــرو بــن شــعيب ،عــن ســعيد بــن المســيب« ،أن عمــر بــن الخطــاب أوقــف بنــي
عــم منفــوس كاللــة برضاعــه علــى ابــن عــم لــه» (األلبانــي1399 ،ه ،)7/231 ،فأنفــق عليــه
الرجــال دون النســاء.
القــول الثالــث :تجــب نفقتــه علــى كل ذي رحــم محــرم ال مطلــق الــوارث وتكــون بقــدر
الميــراث ،وهــو مذهــب الحنفيــة (الكاســاني1406 ،ه ،)4/31 ،واســتدلوا بقولــه تعالــى {وعلــى
الــوارث مثــل ذلــك} (البقــرة ،)233 ،فقــد اعتبــر صفــة الوراثــة فــي حــق غيــر األب فــدل ذلــك
علــى أنــه يكــون علــى الورثــة بحســب الميراث،ولكــن بعــد أن يكــون ذا رحــم محــرم وقــد
ثبــت ذلــك بقــراءة ابــن مســعود  -رضــي اهلل عنــه “-وعلــى الــوارث ذي الرحــم المحــرم
مثــل ذلــك “ فــإن قراءتــه ال تختلــف عــن روايتــه عــن رســول اهلل  -صلــى اهلل عليــه وســلم
؛ ألنــه مــا كان هــذا إال ســماعا مــن رســول اهلل  -صلــى اهلل عليــه وســلم( -السرخســي،د.ت.)5/209 ،
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ثان ًيــا  /إذا كان للمحضــون مــال :اتفــق الفقهــاء علــى أن المحضــون إن كان غن ًيــا فنفقتــه
مــن ذلــك المــال ،ولــم يفرقــوا بيــن مــا إذا كان والده موسـ ًرا أم معسـ ًرا (السرخســي ،د.ت،
( ،)5/223بــن مالــك ،د.ت( ،)2/263 ،البــن قدامــة1388 ،ه( ،)8/211 ،الحصنــي1994 ،م ،)439 ،وقــد
حكــى القرطبــي اإلجمــاع علــى ذلــك ،فقــال“ :وقــد أجمــع الفقهــاء إال مــن شــذ منهــم
أن رجــا لــو كان لــه ولــد طفل،وللولــد مــال ،واألب موســر أنــه ال يجــب علــى األب نفقــة وال
إرضــاع ،وأن ذلــك مــن مــال الصبــي” (القرطبــي1384 ،ه.)3/170 ،
المطلب الثالث :األحكام القضائية المتعلقة بالنفقة.
ـع ِت ِه َو َمـ ْ
ـعةٍ ِمـ ْ
أو ًال /المعاييــر الشــرعية فــي النفقــة :يقــول تعالــى ( ِل ُي ْن ِفـ ْ
ـن
سـ َ
سـ َ
ـن َ
ـق ُذو َ

ـه َلا ُي َك ِّلـ ُ
ـه َف ْل ُي ْن ِفـ ْ
ســا ِإ َّلا َمــا آ َت َ
ـف ال َّلـ ُ
ـاه ال َّلـ ُ
ـه ِر ْز ُقـ ُ
س ـ َي ْج َع ُل
ـد َر َع َل ْيـ ِ
ُقـ ِ
ـق ِم َّمــا آ َتـ ُ
اهــا َ
ـه َن ْف ً
ال َّلـ ُ
سـ ًرا ) الطــاق ٧
ـه َب ْعـ َ
سـ ٍر ُي ْ
ـد ُع ْ

وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم ”:خــذي مــا يكفيــك وولــدك بالمعــروف” (ســبق تخريجــه)،
وقــال تعالــى:

وف ) البقرة ٢٣٣
س َو ُت ُه َّن ِبا ْل َم ْع ُر ِ
( َو َع َلى ا ْل َم ْو ُل ِ
ود َل ُه ِر ْز ُق ُه َّن َو ِك ْ

بمجموع هذه األدلة يتبين لنا المعايير في النفقة ،وهي:
1.1أن تكــون النفقــة حســب عســر ويســر المنفــق ،فــإن كان موســرًا فينفــق نفقــة
الموســرين ،وإن كان معســرًا فنفقــة المعســرين.
2.2أن تكــون النفقــة بالمعــروف ،أي حســبما تعــارف عليــه النــاس ويختلف العــرف باختالف
األشــخاص والبلدان.
3.3أن تكــون النفقــة شــاملة لــأكل والشــرب والملبــس والمســكن والعــاج والتعليــم إذا
لــم يكــن بالمجــان (أي التعليــم والعــاج).
4.4الكفايــة فــي النفقــة ،أي بمــا يكفــي ويغنــي ال بمــا يزيــد ويطغــي ويــؤدي إلــى إســراف
وتبذيــر ،كمــا فــي حديــث هنــد بنــت عتبــة.
ثان ًيــا :اإلجــراء القضائــي فــي تحديــد النفقــة :ومــن خــال تلــك المعاييــر يمكــن تحديــد
النفقــة الشــرعية لــأوالد ،وعندمــا تتقــدم دعــوى النفقــة فــإن القاضــي ينظــر فــي الطلب
مــن خــال المعاييــر الشــرعية ،ويجتهــد فــي ذلــك ويســتعين بهيئــة النظــر لتحديــد
النفقــة حســب عــرف أهــل البلــد ،ثــم يلــزم فيــه األب إذا كان مقصــرًا فــي دفــع النفقــة
حســب المعطيــات التــي تظهــر لــه مــن وقائــع الدعــوى ،حيــث يطلــب مــن الــزوج اإلفصــاح
عــن دخلــه الشــهري حتــى تتحــدد حالتــه مــن حيــث العســر أو اليســر أو التوســط بينهمــا،
و إذا صــدر الحكــم فــي تحديــد النفقــة ولــم تقتنــع المــرأة بمقــدار النفقــة كان لهــا
حــق االعتــراض علــى الحكــم ،ويدقــق مــن محكمــة التمييــز حســب نظــام المرافعــات
الشــرعية.
ً
ثالثــا :نظــام التنفيــذ :وأمــا مــا يتعلــق بتنفيــذ هــذه األحــكام فقــد جــاء فــي نظــام
المرافعــات مــا يفيــد وجــوب أن يكــون التنفيــذ معجــا فجــاء مــا يلــي“ :نصــت المــادة
التاســعة والتســعون بعــد المائــة مــن نظــام المرافعــات علــى مــا يأتــي :يجــب شــمول
الحكــم بالتنفيــذ المعجــل بكفالــة أو بدونهــا حســب تقديــر القاضــي ،وذلك فــي األحوال
اآلتيــة:
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أ-األحكام الصادرة في األمور المستعجلة.
ب-إذا كان الحكــم صــادرًا بتقريــر نفقــة ،أو أجــرة رضــاع ،أو رؤيــة صغيــر ،أو تســليمه لحاضنــه،
أو امــرأة لمحرمهــا ،أوتفريــق زوجيــن
 إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم ،أو صانع،أو عامل أو مرضعة،أو حاضنة”.ج 
وقد جاء في الالئحة التنفيذية ما نصه :
“ 73/1إذا تضمــن التنفيــذ تســليم أمــوال تســتحق دوريــا كالنفقــة ،وللمنفــذ ضــده حســاب
بنكــي بأموالــه ،فيأمــر قاضــي التنفيــذ الجهــة المحفــوظ لديهــا األمــوال بالخصــم ممــا
لديهــا بقــدر المســتحق ،وتقيــد فــي حســاب طالــب التنفيــذ “.
“ 73/2إذا كان المنفــذ ضــده ليــس لــه حســاب بنكــي ،ولديــه أمــوال لــدى جهــة أو شــخص،
فيأمــر قاضــي التنفيــذ الجهــة أو الشــخص الــذي لديــه أمــوال المديــن بالحجــز علــى أموالــه
بقــدر المبلــغ المســتحق ،وتقيــد فــي حســاب طالــب التنفيــذ”
وفــي هاتيــن الفقرتيــن مــن الالئحــة مــا يضمــن وصــول النفقــة للمــرأة بشــكل مباشــر،
بالخصــم مــن حســاب المحكــوم عليــه بالنفقــة ،وال تحتــاج والحــال هــذه إلــى مراجعــة أي
جهــة ،بــل يخاطــب القاضــي البنــوك وغيرهــا بالتحويــل مباشــرة ،وهــذا فيــه توفيــر للجهــد
ومنــع لكثــرة المراجعــة والمشــقة فــي الحصــول علــى النفقــة .
كما نصت الفقرة “ : 73/4إذا كانت النفقة حالة التسليم فتقدم على بقية الديون “.
وهــذه الفقــرة تجعــل النفقــة مقدمــة علــى مــا ســواها مــن الديــون الثابتــة فــي ذمــة
المحكــوم عليــه ،وفــي هــذا ضمانــة لثبــوت النفقــة واســتمرارها ،ومنــع االحتيــال فــي
إســقاطها أو التقليــل منهــا( .موقــع وزارة العــدل ،حقــوق المــرأة فــي األنظمــة القضائيــة
الســعودية)
المبحث الثاني :ما تشمله النفقة:
تقــرر فــي المبحــث األول ثبــوت حــق المحضــون فــي النفقــة ،ومــن الــذي تجــب عليــه نفقتــه؟
وفــي هــذا المبحــث بيــان لمــا تشــتمل عليــه النفقــة ،فــي أربعــة مطالــب :أجــرة الرضاعــة،
أجــرة الحضانــة ،أجــرة المســكن ،أجــرة الخــادم.
المطلب األول :أجرة الرضاعة :
ويــراد بذلــك :أجــرة يقدمهــا الوالــد لمرضعــة ابنــه الــذي يحتــاج إلــى ظئــر (ابــن عثيميــن1422 ،ه،
اد ُهـ َّ
ض ْعـ َ
ام َل ْي ِن ِل َمـ ْ
ـد ُ
اد
ـن َك ِ
ات ُي ْر ِ
ـن أَ َر َ
ـن أَ ْو َل َ
 ،)13/512ويــدل عليــه قولــه تعالـىﱡ﴿ َوا ْل َوا ِلـ َ
ـن َح ْو َل ْيـ ِ

اعـ َ
وف َلا ُت َك َّلـ ُ
ـه ِر ْز ُق ُهـ َّ
الر َ
ـود َلـ ُ
ـس
ـو ُت ُه َّن ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
ـة َو َع َلــى ا ْل َم ْو ُلـ ِ
ض َ
ـف َن ْفـ ٌ
سـ َ
ـم َّ
أَ ْن ُي ِتـ َّ
ـن َو ِك ْ
ث ِم ْثـ ُ
ـع َها َلا ُت َ
ـود َلـ ُ
ـل ٰ َذ ِلــك َف ـ ِإ ْن
ـوا ِر ِ
ـه ِب َو َلـ ِ
سـ َ
ـد ٌة ِب َو َل ِد َهــا َو َلا َم ْو ُلـ ٌ
ـد ِه َو َع َلــى ا ْلـ َ
ضــا َّر َوا ِلـ َ
ِإ َّلا ُو ْ
اض ِم ْن ُه َمــا َو َت َ
صــا ًلا َع ْ
ــاو ٍر َفــ َلا ُج َن َ
ض ُعوا
ســ َت ْر ِ
ــن َتــ َر ٍ
ش ُ
ادا ِف َ
أَ َر َ
ــم أَ ْن َت ْ
ــاح َع َل ْي ِه َمــا َو ِإ ْن أَ َر ْد ُت ْ
ـم َفـ َلا ُج َنـ َ
اع َل ُمــوا أَ َّن
ـم ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
وف َوا َّت ُقــوا ال َّلــهَ َو ْ
أَ ْو َل َ
م َمــا آ َت ْي ُتـ ْ
سـ َّل ْم ُت ْ
ـم ِإ َذا َ
ـاح َع َل ْي ُكـ ْ
اد ُكـ ْ
ال َّلــهَ ِب َمــا َت ْع َم ُلـ َ
صيـ ٌر ﴾ البقــرة ()٢٣٣
ـون َب ِ
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حكم أجرة الرضاع ومقدارها:
أو ً
ال :حكمهــا :اتفــق الفقهــاء  -رحمهــم اهلل -علــى اســتحقاق األم إن لــم تكــن فــي
عصمــة األب أجــرة علــى رضاعهــا البنهــا ،وكذلــك المرضعــة األجنبيــة مــن بــاب أولــى ،أمــا
إن كانــت زوجــة فهــل يكتفــى بنفقــة الزوجيــة وال يلــزم لهــا أجــرة الرضــاع ،أم يجمــع لهــا
بيــن النفقتيــن ،فهــذا محــل الخــاف بيــن الفقهــاء (البهوتــي1414 ،ه( ،)3/242 ،السرخســي،
د.ت( ،)15/119 ،الشــيرازي ،د.ت( ،)3/162 ،أبــو عبــداهلل المالكــي1409 ،ه ،)4/402 ،ويــدل علــى ذلــك
قولــه تعالــى {وعلــى المولــود لــه رزقهــن وكســوتهن بالمعــروف} (البقــرة،)233 ،قــال
السرخســي ”:أجــرًا علــى اإلرضــاع بعــد الطــاق” (السرخســي ،د.ت،)119 /15 ،و لقولــه ً
أيضــا
ـن ُأ ُجو َر ُهـ َّ
وهـ َّ
ض ْعـ َ
{:ف ـ ِإ ْن أَ ْر َ
ســبحانه َ
ـم َفآ ُت ُ
ـن} (الطــاق )6،و هــو أجرتهــا علــى الرضــاع
ـن َل ُكـ ْ
فــا يحــل منعهــا مــن األجــر ،فمتــى مــا طالبــت األم بنفقــة رضاعتهــا البنهــا ،فإنــه يحكــم
لهــا بنفقــة الرضاعــة ،وهــو المعمــول بــه فــي القضــاء الســعودي ،جــاء فــي اإلجــراءات
القضائيــة مــا نصــه “ :ولــو طالبــت األم بأجــرة الرضــاع .....فإنــه يحكــم لهــا بهــا” (الخضيــري،
د.ت.)15 ،
ثان ًيــا :مقدارهــا:ـ لــأم أن ترضــع ابنهــا مجا ًنــا،أو أن تطلــب أجــرة المثــل ،وقــد نــص العلمــاء
علــى أنهــا أحــق بإرضــاع ولدهــا مــن غيرها مــادام أنهــا لم تطالــب بأكثر مــن أجــرة المثل(ابن
قدامــة1388 ،ه ،)8/151 ،فــإن طلبــت األم أكثــر مــن أجــر مثلهــا ،ووجــد األب مــن ترضعــه بأجــر
مثلها،جــاز انتزاعــه منهــا ؛ ألنهــا أســقطت حقهــا بطلبهــا مــا ليــس لهــا ،فدخلــت فــي
ض ُع َلـ ُ
ـه ُأ ْخ ـ َرى } (الطــاق،)6 ،قــال الشــيرازي ”:وألن مــا
س ـ ُت ْر ِ
م َف َ
اسـ ْـر ُت ْ
عمــوم قولــهَ { :و ِإ ْن َت َع َ
يوجــد بأكثــر مــن عــوض المثــل كالمعــدوم ،ولهــذا لــو وجــد المــاء بأكثــر مــن ثمــن المثــل
جعــل كالمعــدوم فــي االنتقــال إلــى التيمــم فكذلــك هاهنــا” (الشــيرازي ،د.ت)3/163 ،
المطلب الثاني :أجرة الحضانة:
ويــراد بذلــك :أجــرة تقــدم إلــى حاضنــة الصغيــر مقابــل الحفــظ والمراعــاة وتربيــة الولــد
والنظــر فــي مصالحه،وتســتحق ذلــك مــادام أنهــا ليســت زوجــة ألب الطفــل،وال معتــدة
له،وتعتبــر أجــرة الحضانــة غيــر أجــرة الرضــاع عنــد الجمهــور؛ وذلــك لجــواز إفــراد كل منهمــا
باإلجــارة كســائر المنافــع (ابــن قدامــة1414 ،ه ،)180 /2 ،واختلــف الفقهــاء فــي أجــرة الحضانــة
علــى قوليــن:
القــول األول :وهــو مــا ذهــب إليه الجمهــور من الحنفيــة (الحلبــي1419 ،ه ،)482 /1 ،والشــافعية
(الســنيكي ،د.ت ،)447 /3 ،والحنابلــة (ابــن قدامــة1414 ،ه ،)180 /2 ،مــن أن الحاضنــة تســتحق
أجـ ً
ـرة علــى حضانتهــا للطفــل ،مــادام أنهــا غيــر زوجــة ألبيه،وغيــر معتــدة لــه ،وتلــك األجــرة
غيــر أجــرة إرضاعــه ،وتؤخــذ األجــرة مــن مــال الطفــل إن كان لــه مــال ،فــإن لــم يكــن لــه مــال
فــإن الملـ َزم بذلــك هــو األب أو مــن يقــوم مقامــه واســتدلوا علــى ذلــك :بــأن مؤنــة الحضانــة
مــن أســباب الكفايــة ،فكانــت كالنفقــة (النــووي1412 ،ه. )98 /9 ،
وثبــوت أجــرة الحاضنــة هــو المعمــول بــه فــي القضــاء الســعودي ،جــاء فــي اإلجــراءات
القضائيــة ”:لــو طالبــت األم بأجــرة الحضانــة فيحكــم لهــا بهــا” (الخضيــري ،د.ت ،)15 ،ونصــت
المــادة التاســعة والتســعون بعــد المائــة مــن نظــام المرافعــات علــى مــا يأتــي“ :يجــب
شــمول الحكــم بالتنفيــذ المعجــل بكفالــة أو بدونهــا حســب تقديــر القاضــي ،وذلــك فــي
األحــوال اآلتيــة -وذكــر منهــا :-إذا كان الحكــم صــادرًا بــأداء أجــرة خــادم ،أو صانــع ،أو عامل
أو مرضعــة ،أو حاضنــة”
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المطلب الثالث :أجرة المسكن:
ويــراد بذلــك :توفيــر الســكن المالئــم لحضانــة األوالد إمــا بدفــع أجــرة المســكن أو إعــداد
بيــت لهــم ،وتعــددت آراء الفقهــاء فــي أجــرة المســكن علــى عــدة مذاهــب:
_ مذهــب الحنفيــة :اختلفــت آراء فقهــاء الحنفيــة فــي هــذه المســألة :فقيــل :ال تجــب
فــي الحضانــة أجــرة المســكن ،وعللــوا :بــأن وجــوب األجــر فــي الحضانــة ال يســتلزم وجــوب
المســكن بخــاف النفقــة ،وقيــل :تجــب فــي الحضانــة أجــرة المســكن ،وعللــوا :بــأن القــول
بوجــوب أجــرة المســكن ليــس مبنيــا علــى وجــوب األجــر علــى الحضانــة ،بــل علــى وجــوب
نفقــة الولــد؛ فقــد تكــون الحاضنــة ال مســكن لهــا أصــا ،بــل تســكن عنــد غيرهــا فكيــف
يلزمهــا أجــرة مســكن لتحضــن فيــه الولــد ،بــل الوجــه لزومــه علــى مــن تلزمــه نفقتــه ،فإن
المســكن مــن النفقــة ،أمــا لــو كان لهــا مســكن فيكتفــى بــه ،وهــو مــا اختــاره المحقــق
ابــن عابديــن رحمــه اهلل (ابــن عابديــن1412 ،ه) 562 /3 ،
مذهــب المالكيــة :اختلفــت آراء فقهــاء المالكيــة فــي هــذه المســألة :فقيــل :الســكنىعلــى األب للمحضــون والحاضنــة معــا ،فــا تتحمــل الحاضنــة شــي ًئا ،وهــو مذهــب المدونــة
والــذي بــه الفتــوى ،وقيــل :ســكنى الطفــل علــى أبيــه ،وعلــى الحاضنــة مــا يخــص نفســها
باالجتهــاد بتوزيــع األجــر بينهما،وهــو مذهــب ســحنون مــن المالكيــة ،وقيــل :أنهــا علــى
الموســر مــن األب أو الحاضنــة ،فالحاضنــة إذا أيســرت دون األب لــم يكــن على األب ســكنى
علــى هــذا القــول ،وإن أيســر األب دون الحاضنــة لــم يكــن علــى الحاضنــة شــيء مــن أجــرة
الســكنى (الخرشــي ،د.ت.)218 /4 ،
مذهــب الشــافعية ،والحنابلــة :وجــوب األجــرة للمســكن فــي الحضانــة للحاضنــةوالمحضــون معــا ،ووجــه لزومهــا :أن مبنــى وجوبهــا على جــوب نفقــة الولد ،ومــن النفقة
علــى الولــد إيجــاد مســكن للطفــل ومــن يحضنــه (النــووي1412 ،ه( ،)9/85 ،المــرداوي ،د.ت،
.)9/392
والمتأمــل لمقاصــد الشــريعة ،وأقــوال الفقهــاء يترجــح لــه القــول بوجــوب أجــرة المســكن
للحاضنــة ســواء كان لهــا ســكن ،أو ســكنت عنــد الغيــر ،وســواء كانــت فقيــرة أو موســرة،
وذلــك ألنهــا إذا كانــت لوحدهــا فالســكن الصغيــر كاف لهــا ،وإذا كان معهــا طفــل فإنها
تحتــاج إلــى ســكن أكبــر ،وإذا فرضنــا أن لهــا ســكن ســك ًنا كبي ـ ًرا يزيــد عــن حاجتهــا إليــه
وهــي لوحدهــا فــإن لهــا الحــق فــي تأجيــر الزائــد علــى حاجتهــا علــى الغيــر ،ومــن الممكن
أن الطفــل إذا كان عندهــا فإنهــا ال تســتطيع تأجيــر مــا يزيــد عــن حاجتهــا لحاجــة الطفــل
إليــه أضــف إلــى أن الســكن مــن مســتلزمات النفقــة بــل هــو آكدهــا.
وفــي لقــاء للشــيخ عبــد اهلل المطلــق يقــول مــا نصــه ”:ويوجــد اآلن فــي المحاكــم
الشــرعية هيئــة عرفيــه تســمى (هيئــة النظــر أو هيئــة الخبــراء) هــم الذيــن يقــدرون النفقة
،بنــاء علــى راتــب الــزوج ووضعــه االجتماعــي ،وحالــة الطفــل فــي عــاج أو غيــر ذلــك ،وحالــة
دخــل األب غيــر الراتــب ،ووجــوب النفقــات علــى الوالــد ،وهــذه الهيئــة تنظــر فــي وضــع
الــزوج مــن حيــث مــا يجــب عليــه ،ومــن حيــث مــا يدخــل لــه ،وبعــد ذلــك تعطــي كل ذي
حــق حقــه ،والنفقــة تشــمل المــأكل والمشــرب والملبــس والســكن والعــاج”
()/http://www.islamfeqh.com
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المطلب الرابع :أجرة الخادم:
ويــراد بذلــك:أن يقــوم األب أو مــن ينــوب عنــه -إن كان موسـ ًرا -باســتئجار خــادم أو شــرائه
 علــى حســب عــرف البلــد ،-إن كان الولــد يحتــاج فــي الحضانــة إلــى خدمــة وكان مثلــهيخــدم.
وفــي حكــم ذلــك :اتفقــت المذاهــب األربعــة مــن الحنفيــة (ابــن عابديــن1412 ،ه،)3/562 ،
والمالكيــة (أبــو عبــداهلل ،د.ت،)4/415 ،والشــافعية (الســينكي ،د.ت،)447 /3،والحنابلــة (ابــن
قدامــة1414 ،ه )242 /3 ،علــى وجــوب خدمــة المحضــون إن احتــاج إلــى ذلــك بمــا يليــق بــه
ً
عرفــا،و أن علــى األب أو مــن يقــوم مقامــه إن كان موسـ ًرا أجــرة خادمــه ،وأنهــا غيــر أجــرة
معــا ،ويســتدل علــى ذلــك :أنــه إنمــا وجبــت أجــرة
الحضانــة فإنــه قــد تجتمــع األجرتيــن ً
الخــادم وإن كان للحاضنــة أجــرة علــى حضانتهــا؛ ألن أجــرة الحضانــة مقابــل الحفــظ
والنظــر فــي المصالــح وذلــك غيــر مباشــرة الخدمــة الــذي يختــص بالخــادم.
المبحث الثالث :حق رؤية المحضون وزيارته من قبل والديه:
إن المحضــون إذا كان ذكـ ًرا أو أنثــى ،وكان تحــت حضانــة النســاء أو الرجــال ،فــإن لــكل مــن
األبويــن الحــق فــي زيــارة ابنــه أو ابنتــه أثنــاء حضانــة اآلخــر لــه ،وليــس ألي أحــد منهمــا الحــق
ً
حفاظــا علــى العالقــة الوثيقــة بيــن الوالديــن وولدهمــا ،وهــذا
فــي المنــع منها،وذلــك
مــا تقتضيــه مقاصــد الشــريعة ،ويقبلــه المنطق،وســيتجلى مــا يتعلــق بزيــارة المحضــون
مــن أحــكام فــي المطالــب اآلتيــة :حكــم زيــارة المحضــون ،أحــوال زيــارة المحضــون ،آداب
زيــارة المحضــون ،األحــكام القضائيــة المتعلقــة بدعــوى زيــارة المحضــون ،حكــم نقــل
المحضــون والســفر بــه.
المطلب األول :حكم زيارة المحضون:
اتفــق الفقهاء-رحمهــم اهلل-علــى أن زيــارة المحضــون و تعاهــده حــق لــكال األبويــن ،و
ليــس لمــن لــه حــق الحضانــة منــع المحضــون مــن رؤيــة أحــد والديــه ،و يســتدل علــى ذلــك:
أن فــي منــع المحضــون مــن زيــارة أحــد والديــه حمــل لــه علــى قطيعــة الرحــم ،و هــذا
خــاف قصــد الشــارع فــي األمــر ببــر الوالديــن و صلتهمــا ،قــال ابــن قدامــة -رحمــه اهلل-
فــي ذلــك  ”:أن منعــه مــن ذلــك إغــراء بالعقــوق ،و قطيعــة للرحــم” (المغنــي1388 ،ه/8 ،
)242
المطلب الثاني  :أحوال زيارة المحضون:
أو ًلا :مكان زيارة المحضون:
صحيحــا و فــي حضانــة النســاء،فعلى األب أن يقــوم
الحالــة األولــى :أن يكــون الولــد
ً
بتتبعــه و تعهــده و قيامــه بشــؤونه طب ًيــا كالختــان ،و تعليم ًيــا بمــا يالئــم عمــره بإلحاقــه
بــدور ريــاض األطفــال و نحــو ذلــك ،والمحضــون إن كان ممــن يصعــب نقلــه عنــد الزيــارة
كالرضيــع ونحــوه فإنــه يلــزم األب أن يــزوره فــي منــزل حاضنتــه ،و مــا عــدا ذلــك فإنــه ال
يلــزم أن تكــون الزيــارة فــي منــزل الحاضنــة (الخضيــري ،د.ت.)15 ،
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صحيحــا و تحــت حضانــة الرجــال ،وحينئــذ ال يجــوز
الحالــة الثانيــة :أن يكــون الولــد
ً
للحاضــن بــأي حــال مــن األحــوال منعــه األم مــن رؤيــة االبــن ذكـ ًرا أو أنثــى ،كمــا ال يصــح
ً
أيضــا أن يمنــع ابنــه مــن زيــارة أمــه فــي أي وقــت يشــاء،أما فيمــا يختــص بالبنــت ،فقــد
جــاء عنــد الشــافعية ،أن لــأب منعهــا شــريطة أن يســمح لــأم بزيارتهــا ؛ قالــوا ”:لتألــف
الصيانــة وعــدم البــروز ،واألم أولــى منهــا بالخــروج لزيارتهــا لســنها وخبرتهــا” (المزنــي،
1419ه ،)11/508 ،علــى خــاف مــا ذهــب إليــه الحنفيــة والحنابلــة فإنهم لــم يمنعوها،وقد
جــاء فــي دليــل الطالــب“ :و ال تمنــع األم مــن زيارتهــا ،وال هي من زيــارة أمهــا إن لم يخف
الفســاد” وتمنــع مــن الخلــوة بهــا إن خيــف أن تفســد قلبهــا ،وهــو األقــرب للصــواب.
(ابــن عابديــن1412 ،ه( )571 /3 ،المقدســي1425 ،ه)294 ،
ً
مريضــا ،وهــو إمــا أن يكــون بحضانــة األم أو األب،فــإن
الحالــة الثالثــة :أن يكــون الولــد
كان فــي حضانــة النســاء فقــد بينــا كمــا فــي الحالــة األولــى أن لــأب زيارتــه وال يمنــع
مــن ذلــك ،أمــا إذا كان فــي حضانــة الرجــال فــإن لــأم الحــق بتمريضــه فــي بيتهــا؛ ألن
المــرض جعلــه كالصغيــر الــذي يفتقــر إلــى مــن يقــوم علــى خدمتــه فألجــل ذلــك
كانــت أحقيــة األم( .الخضيــري ،د.ت.)15 ،
ثان ًيا :زمن زيارة المحضون :
ويــراد بذلــك  :هــل تكــون الزيــارة مــرة فــي األســبوع،أم مرتيــن فــي الشــهر ،أم مــاذا ؟
وبالنظــر إلــى كالم الفقهــاء نجــد أن الشــافعية ،و الحنابلــة تحدثــوا فــي مســألة زمــن
زيــارة المحضــون؟ ،وأن منــاط وقــت الزيــارة :هــو العــادة ،و العــادة تختلــف باختــاف ســن
المحضــون ،و مكانــه و الظــروف المحيطــة (الخضيــري ،د.ت.)18 ،
المطلب الثالث :آداب زيارة المحضون:
لزيارة المحضون آداب ال بد من مراعاتها ،سيعرضها المطلب على سبيل االختصار:
1.1عدم إطالة المكث مدة تزيد على الحاجة.
محرمــا للحاضــن ،فيجــب أن يراعــي شــرطان ذكرهما الشــافعية،
2.2إذا لــم يكــن الزائــر
ً
وهمــا  :أن ال يتحقــق بذلــك خلــوة محرمــة،وأن ال يــؤدي ذهابهــا لتمريــض ابنهــا فــي
بيــت أبيــه إلــى وجــود الريبــة والشــك .
3.3أن ال يفسد الزائر قلب المحضون.
4.4مراعــاة الوقــت فــي تنفيــذ الزيــارة ،فــا تكــون فــي أوقــات متأخــرة ليــا ،أو غيــر
مناســبة كوقــت القيلولــة.
5.5أن يكــون متحل ًيــا بما شــرع اهلل ورســوله مــن اآلداب المتعلقة بدخول بيــوت اآلخرين،
مــن حيــث وجــوب االســتئذان ،وتركــه مــاال يعنيــه مــن أســرار البيــوت (الخضيــري ،د.ت،
.)18
المطلب الرابع :األحكام القضائية المتعلقة بدعوى زيارة المحضون:
صلحــا
“ 1.1النظــر فــي دعــوى الزيــارة إنمــا يكــون بعــد انتهــاء موضــوع الحضانة،إمــا
ً
حكمــا.
فــي المحكمــة أو خارجهــا،أو
ً
2.2إذا اصطلــح الطرفــان علــى وقــت الزيــارة و مدتهــا و طريقــة تنفيذهــا ،فالصلــح جائــز
بينهما .
3.3لــأم أن تطالــب بزيــارة األوالد أثنــاء نظــر قضيــة (الحضانــة أو الزيــارة) مــع األب ،و
يصــدر لهــا أمــر مؤقــت بالزيــارة يــدون فــي الضبــط حتــى تنتهــي القضيــة المنظــورة،
و يكتــب بذلــك خطــاب لجهــة التنفيــذ ،و كــذا العكــس ،فــإذا صــدر الحكــم فــي
القضيــة المنظــورة فيلغــى األمــر المؤقــت المشــار إليــه.
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4.4فــي حالــة ممانعــة الحاضــن مــن زيــارة المدعــي للمحضــون أوتســليمه لــه مــن أجــل
قدحــا مؤثـ ًرا فــي بيــت المدعــي فيقــوم القاضــي
الزيــارة ،فيســأل عــن الســبب ،فــإن ذكــر
ً
إمــا بالصلــح بيــن الطرفيــن فــي أن تكــون الزيــارة فــي بيــت شــخص ثالــث مــن أقاربهمــا
يرتضيانــه ،أو يحكــم بعــدم منــع المدعــي مــن زيــارة المحضــون فــي بيــت المدعــى عليــه
فــي أوقــات يحددهــا القاضــي حســب العــادة.
5.5إذا تعــذر الصلــح بيــن الطرفيــن فيحيــل القاضــي المعاملــة إلــى قســم الخبــراء لتحديــد
الزيــارة للمحضــون حســب العــادة ،فــإذا رجعــت المعاملــة مــن قســم الخبــراء يعــرض
القاضــي القــرار علــى الطرفيــن ،فــإن وافقــا عليــه فحســن ،وإال حكــم بموجبــه إذا رآه
صالحــا للحكــم” (الخضيــري ،د.ت)18 ،
ً
ما جاء في نظام المرافعات:
نصت المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات على ما يأتي :
«المــادة التاســعة والتســعون بعــد المائــة :يجــب شــمول الحكــم بالتنفيــذ المعجــل بكفالــة
أو بدونهــا حســب تقديــر القاضي،وذلــك فــي األحــوال اآلتية-ذكــر مــن بينهــا:-
 -إذا كان الحكــم صــادرًا بتقريــر نفقــة،أو أجــرة رضــاع،أو ســكن ،أو رؤيــة صغيــر،أو تســليمه
لحاضنــه «
ما جاء في نظام التنفيذ:
 /1نصت المادة الرابعة والسبعون من نظام التنفيذ على :
«تنفــذ األحــكام الصــادرة بحضانــة الصغيــر ،وحفظــه ،والتفريــق بيــن الزوجيــن ونحــو ذلــك
ممــا يتعلــق باألحــوال الشــخصية جبــرا ،ولــو أدى ذلــك إلــى االســتعانة بالقــوة المختصــة
الشــرطة -ودخــول المنــازل ،ويعــاد تنفيــذ الحكــم كلمــا اقتضــى األمــر ذلــك «
وهــذه المــادة صريحــة فــي أن تنفيــذ األحــكام المتعلقــة بحضانــة الصغيــر أو تســليمه
لوالدتــه وغيــره مــن قضايــا الحقــوق األســرية تنفــذ ولــو باســتعمال القــوة عــن طريــق
الشــرطة ،وأن هــذا التنفيــذ ال يحتــاج إلــى صــدور أمــر قضائــي آخــر ،وإنما يجــري التنفيــذ بالقوة
الجبريــة كلمــا اقتضــى األمــر ذلــك ،فلــو حكــم للمــرأة بحضانــة طفلهــا ،وحكــم لوالــده
بالزيــارة ،وعنــد زيــارة الطفــل لوالــده امتنــع مــن إعادتــه لوالدتــه ،فهنــا ال تحتــاج الوالــدة إلــى
إقامــة دعــوى ،بــل يجــري التنفيــذ مباشــرة مــن قبــل الشــرطة بتســليم الطفــل لوالدتــه .
وقــد حــددت الالئحــة التنفيذيــة لهــذه المــادة الطريــق األمثــل فــي معالجــة تنفيــذ أحــكام
الحضانــة والزيــارة حيــث نصــت الفقــرة  1/74علــى « :يراعــي القاضــي فــي تنفيــذ قضايــا
الحضانــة والزيــارة مــا يأتــي :
أ-التــدرج فــي التنفيــذ بالنصــح ،والتوجيــه ،ثــم ترتيــب مراحــل تســليم المحضــون بمــا ال يضــر
بالمنفــذ لــه ،والمنفــذ ضــده ،والمحظــور ،مــع إفهــام الممتنــع بمقتضــى المــادة الثانيــة
والتســعين .
ب-إذا أصــر المنفــذ ضــده علــى االمتنــاع بعــد انقضــاء مرحلــة التــدرج التــي يقدرهــا القاضــي
المشــار إليهــا فــي الفقــرة (أ )ينفــذ الحكــم جبــرًا .
ج-فــي حــال امتنــاع المنفــذ ضــده عــن التنفيــذ ،أو حــال امتناعــه عــن الحضــور ،أو إخفائــه
للمحضــون ،أو المــزور للقاضــي اتخــاذ احــد اإلجــراءات اآلتيــة ،أو كلهــا فــي حقــه :
1.1المنع من السفر.
2.2األمر بالحبس.
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3.3األمر بإيقاف خدماته الحكومية
4.4األمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية «.
ويتضــح مــن هــذه الفقــرات فــي الالئحــة التنفيذيــة الحــزم فــي تســليم المحضــون
أو المــزور فــي الوقــت المحــدد وتقريــر العقوبــة الالزمــة للممتنــع .
 /2أمــا مــا يتعلــق بمــكان تســليم الصغيــر فقــد نصــت المــادة السادســة والســبعون
مــن نظــام التنفيــذ علــى :
«يحــدد قاضــي التنفيــذ طريقــة تنفيــذ الحكــم الصــادر بزيــارة الصغيــر مــا لــم ينــص
الحكــم عليهــا ،ويجــري التنفيــذ بتســليم الصغيــر فــي مــكان مهيــأ لذلــك وفــق مــا
تحــدده الالئحــة علــى أال يكــون فــي مراكــز الشــرطة ونحوهــا «.
وهــذه المــادة فيهــا مراعــاة لنفســية الصغيــر ووالدتــه ،وحفــظ لكرامــة المــرأة بحيث
تســتلم الصغيــر فــي أماكــن معــدة لذلــك ،وليــس فــي مراكــز الشــرطة والتــي هــي
محــل للقبــض علــى أصحــاب الجنايــات والجرائــم.
وقــد نصــت الالئحــة التنفيذيــة علــى المــكان الــذي يتم فيــه تســليم الصغيــر لوالدته
علــى التفصيــل اآلتي :
« 2/76يجــري تنفيــذ حكــم الزيــارة وتســليم الصغيــر فــي مقــر ســكن المزور أو ســكن
طالــب التنفيــذ إذا كان بلــده بلــد المــزور أو فــي ســكن أحــد أقــارب المــزور فــي البلــد
نفســه فــإن تعــذر ففــي أحــد األماكــن اآلتيــة :
أ-الجهات االجتماعية الحكومية
ب-المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها بالقيام بهذا العمل .
ج-مــا يــراه القاضــي مــن األماكــن العامــة وغيرهــا ممــا تتوافــر فيهــا البيئــة المناســبة
« (حقــوق المــرأة فــي األنظمــة القضائيــة الســعودية ،موقــع وزارة العــدل(.
المطلب الخامس :حكم نقل المحضون والسفر به:
األصــل فــي مــكان الحضانــة بلــد األبويــن اللــذان يقيمــان فيــه عــادة ،ونظ ـ ًرا لمــا قــد
الســفر لخــارج مــكان إقامتــه ألي ســبب مــن األســباب،
يعــرض ألحــد
الوالديــن مــن َّ
َ
ورغبتــه بنقــل المحضــون معــه ،ممــا قــد يــؤدي للحــول بيــن الوالــد اآلخــر ورؤيتــه البنــه
فتــرة مــا؛ لصعوبــة زيارتــه لبعــد المســافة ومشــقة الســفر ،كمــا أنــه قــد يمنــع أحــد
الوالديــن ذهــاب المحضــون مــع اآلخر،فأيــن تكــون حضانــة المحضــون فــي مثــل
هــذه الحالــة :هــل هــي عنــد المقيــم منهمــا أم عنــد المســافر؟ إذا أراد أحــد الوالديــن
االنتقــال مــن بلــد الحضانــة فإمــا أن يكــون ســفر اســتقرار وهــو مــا يســمى بســفر
ال ُن ْقلــة ،وإمــا أن يكــون ســف ًرا مؤق ًتــا كحــج،أو تجــارة ..إلــخ.
الحالة األولى /إذا كان سفر ُنقلة ،فال يخلو من حالين:
أ-أن يكــون االنتقــال إلــى مــكان بعيــد -مســافة القصــر : -فللفقهــاء فــي ذلــك
ثالثــة أقــوال .
ً
مطلقــا ،وهــذا مذهــب جمهــور الفقهــاء من الشــافعية
القــول األول :الحضانــة لــأب
(النــووي1412 ،ه ،)106 /9 ،والمشــهور عنــد المالكيــة (أبــو عبداهلل المالكــي1409 ،ه،)429/4 ،
والمشــهور عنــد الحنابلــة (ابــن قدامــة1388 ،ه ،)242/8 ،ويشــترط لذلك شـ ً
ـروطا :
مولــودا ،ومثــل األم غيرهــا ممــن لــه الحضانــة
1.1أن يقبــل الولــد غيــر أمــه إن كان
ً
(مالــك ،د.ت.)358/5 ،
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2.2أال يريــد األب بذلــك الســفر اإلضــرار بــاألم ،فــإن قصــد بســفره ذلــك لــم يجــب إليــه (ابــن
قدامة1388 ،ه)420/11 ،
3.3أن يكــون البلــد وطريقــه آمنيــن ،فــإن كان مخوفــً فــا يجــوز المخاطــرة بالطفــل( .آل
طالــب1424 ،ه.)501 ،
القــول الثانــي :إن كان المســافر األب بقيــت الحضانــة لــأم إن كان المحضــون عندهــا ،وإال
فلــأب الســفر بــه ،وإن كان المســافر األم انتقلــت الحضانــة لــأب ،إال إذا تحقــق شــرطان:
1.1أن يكون البلد الذي تريد أن تنقل إليه الولد بلدها.
2.2وقوع النكاح في ذلك البلد فأما إذا لم يوجدا فإنه ال يثبت لها والية النقل.
وهــذا مذهــب الحنفيــة ،واســتدلوا « :أن المانــع هــو ضــرر التفريــق بينــه وبيــن ولــده ،وقــد
رضــي بــه لوجــود دليــل الرضــا ،وهــو التــزوج بهــا فــي بلدهــا؛ ألن مــن تــزوج امــرأة فــي
بلدهــا ،فالظاهــر أنــه يقيــم فيــه ،و الولــد مــن ثمــرات النــكاح ،فــكان راضيــا بحضانــة الولــد
فــي ذلــك ،فــكان راضيــا بالتفريــق ،إال أن النــكاح مــا دام قائمــا يلزمهــا اتبــاع الــزوج ،فــإذا
زال فقــد زال المانــع» (الكاســاني1406 ،ه)44 /4 ،
ب -إذا كان االنتقال إلى مكان قريب-دون مسافة القصر: -
ً
مطلقــا ،ســواء كانــت هــي المقيمــة أو المنتقلــة ،وهــو
القــول األول :أن األم أحــق بــه
مذهــب المالكيــة (مالــك ،د.ت )358/5 ،وأحــد الوجهيــن عنــد الشــافعية (النــووي1412 ،ه،
 ،)106/9ووجــه عنــد الحنابلــة (ابــن قدامــة1388 ،ه ،)242/8 ،ألن األم أتــم شــفقة بالمولــود
مــن غيرهــا ،وألن اإلضــرار بــاألب منتــف؛ حيــث إن مراعاتــه للمحضــون ممكنــة
القــول الثانــي :أنــه كالســفر البعيــد ،فيكــون األب أحــق بــه ،وهــو أصــح الوجهيــن عنــد
الشــافعية (النــووي1412 ،ه ،)106/9 ،وهــو المنصــوص عليــه عنــد اإلمــام أحمــد (ابــن قدامــة،
1388ه ،)242/8 ،ألن البعــد الــذي يمنعــه مــن رؤيتــه يمنعــه مــن رؤيــة حالــه ،فأشــبه الســفر
البعيــد.
الحالــة الثانيــة  /إذا كان ســفر حاجــة ،كأن يســافر لحــج أو تجــارة أو نزهــة .ففيــه
قــوالن :
القــول األول :أن المقيــم أولــى بــه حتــى يعــود المســافر،طالت المــدة أم قصــرت ،وهــو
مذهــب الشــافعية (النــووي1412 ،ه ،)106/9 ،والصحيــح مــن مذهــب الحنابلــة (ابــن قدامــة،
1388ه ،)242/8 ،وذلــك ألن فــي الســفر بــه ومــن ثــم العــود بــه إتعــاب ومشــقة عليــه.
القــول الثانــي :أن األم أحــق بــه تأخــذه معهــا إن ســافرت ،ويتركــه الولــي عندهــا إذا ســافر
وهــو قــول المالكيــة (مالــك ،د.ت. )358/5 ،
المبحث الرابع :حق المحضون في التربية والتعليم:
مــن جملــة حقــوق المحضــون علــى أوليائــه حــق معاشــرة الولــد باللطــف والتأديــب
وبعثــه للتعليــم،وإذا احتيــج إلــى ضربــه ضرب،ويحمــل الولــد علــى أحســن األخــاق و
يجنــب ســيئها.
قــال ابــن القيــم مبي ًنــا  -رحمــه اهلل( : -فمــن أهمــل تعليــم ولــده مــا ينفعــه وتركــه
ســدى ،فقــد أســاء إليــه غايــة اإلســاءة،وأكثر األوالد إنمــا جــاء فســادهم مــن قبــل
اآلبــاء وإهمالهــم لهــم ،وتــرك تعليمهــم فرائــض الديــن وســننه ،فأضاعوهــم صغــارا
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فلــم ينتفعــوا بأنفســهم ولــم ينفعــوا آباءهــم كبــارا ،كمــا عاتــب بعضهــم ولــده
علــى العقــوق فقــال :يــا أبــت إنــك عققتنــي صغيــرا فعققتــك كبيــرا ،وأضعتنــي وليــدا
فأضعتــك شــيخا» (ابــن القيــم1391 ،ه)299 ،
وفيه مطلبان :األدلة على ذلك من الكتاب والسنة ،وآراء الفقهاء في ذلك.
المطلب األول /األدلة على ذلك من الكتاب والسنة:

م َوأَ ْه ِل ُ
سـ ُ
 /1األدلــة علــى ذلــك مــن الكتــابَ { :يــا أَ ُّي َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـم َنــا ًرا
يكـ ْ
ـك ْ
آم ُنــوا ُقــوا أَ ْن ُف َ
ـن َ
ـاس َوا ْل ِح َجا َر ُة(}...التحريــم)6،
َو ُق ُ
ود َهــا ال َّنـ ُ
 /2األدلــة علــى ذلــك مــن الســنة :حديــث عبــد اهلل بــن عمــر رضــي اهلل عنه قــال ،قــال النبي
صلــى اهلل عليــه وســلم« :كلكــم راع وكلكــم مســؤول ،فاإلمــام راع وهــو مســؤول،
والرجــل راع علــى أهلــه وهــو مســؤول ،والمــرأة راعيــة علــى بيــت زوجهــا وهــي مســؤولة،
والعبــد راع علــى مــال ســيده وهو مســؤول ،أال فكلكــم راع وكلكــم مســؤول» (البخاري،
1422ه ،)1829 ،وال ريــب أن القيــام بتربيــة الولــد وتعليمــه مــن أهــم مصالــح األبنــاء .

المطلب الثاني /آراء الفقهاء في ذلك:
اتفــق الفقهــاء أن علــى األوليــاء تعليــم وتأديــب المحضــون إذا بلــغ الســن الــذي يميــز بــه،
وأن علــى األب أو مــن يقــوم مقامــه بــذل نفقــة التعليــم ،ســواء أكان مــن مــال الطفــل
إن كان لــه مــال ،أو مــن مــال أبيــه إن كان قاد ًرا،قــال فــي صاحــب البدائــع »:الغــام إذا
اســتغنى يحتــاج إلــى التأديــب ،والتخلــق بأخــاق الرجــال ،وتحصيــل أنــواع الفضائــل
واكتســاب أســباب العلــوم( »...الكاســاني1406 ،ه ،)42/4 ،وقــال ابــن قدامــة «إذا كانــت
الجاريــة عنــد األم أو عنــد األب ،فإنهــا تكــون عنــده ليــا ونهــارا؛ ألن تأديبهــا وتخريجهــا
فــي جــوف البيــت ،مــن تعليمهــا الغــزل والطبــخ وغيرهمــا ...،وإن كان الغــام عنــد األم
بعــد الســبع ،الختيــاره لهــا ،كان عندهــا ليــا ،ويأخــذه األب نهــارا ليســلمه فــي مكتــب،
أو فــي صناعــة؛ ألن القصــد حــظ الغــام وحظــه فيمــا ذكرنــاه ( »...ابــن قدامــة1388 ،ه،
)242/8
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الخــــــــاتمـــــــــة
الحمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات ،الحمــد هلل أن مــن علــي بإنهــاء هــذا البحــث
المســمى « :حقــوق المحضــون دراســة حديثيــة فقهيــة تطبيقية فــي المحاكم الســعودية»،
الــذي أرجــو أن أكــون قــد وفقــت باإلحاطــة بجميــع عناصــره ،و اإللمــام بمحتــواه ،ومــا كان مــن
صــواب فمــن اهلل ،ومــا كان مــن خطــأ فمــن نفســي والشــيطان،وصلى اهلل وســلم علــى نبينــا
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن .
ومن أبرز النتائج:
1.1اختلــف الفقهــاء فــي مــكان إقامــة المحضــون إذا اســتغنى ،واألرجــح فــي ذلــك قــول
الشــافعية القائــل بتخييــر الغــام والجاريــة بعــد التمييــز إن توفــرت فــي الوالديــن شــروط
الحضانــة.
2.2أن القاعــدة فــي تقديــم أحــد األبويــن علــى اآلخــر بعــد انتهــاء مــدة الحضانــة إنمــا يراعــى
فيــه مصلحــة الولــد.
3.3نفقــة المحضــون إن لــم يكــن لــه مــال ،فإنهــا تكــون واجبــة علــى أبيــه ،ثــم إن عــدم
األب فنفقــة المحضــون علــى أقاربــه ،ثــم شــرط وجــوب النفقــة علــى القريــب أن يكــون
موسـ ًرا،أما إن كان لــه مــال فنفقتــه مــن ذلــك المــال ،ولــم يفــرق الفقهــاء بيــن مــا إذا كان
والــده موســ ًرا أم معســ ًرا.
4.4إذا تقــدم دعــوى فــي النفقــة فــإن القاضــي ينظــر بهــذا الطلــب مــن خــال المعاييــر
الشــرعية ،ويجتهــد فــي ذلــك ويســتعين بهيئــة النظــر لتحديــد النفقــة حســب عــرف أهــل
البلــد ،ثــم يلــزم فيــه األب إذا كان مقصــرًا فــي دفــع النفقــة.
5.5تشــمل النفقــة أجــرة تقــدم للمرضعــة إلرضاعهــا الصغيــر ،تقــدر بأجــرة المثــل ،وهــو
معمــول بــه فــي القضــاء متــى مــا طالبــت المرضعــة بذلــك ،وال تجبــر األم علــى الرضــاع
مادامــت مفارقــة لــأب .وهــو المعمــول بــه فــي القضــاء الســعودي.
6.6مــن النفقــة أن يقــوم األب أو مــن ينــوب عنــه إن كان موسـ ًرا باســتئجار خــادم ،إن كان الولــد
يحتــاج فــي الحضانــة إليه.
7.7اتفــق الفقهــاء علــى أن زيــارة المحضــون حــق لــكال األبويــن ،وليــس لمــن لــه حــق الحضانــة
منــع المحضــون مــن رؤيــة اآلخــر.
8.8أن منــاط وقــت الزيــارة :هــو العــادة ،والعــادة تختلــف باختــاف ســن المحضــون ،ومكانــه
والظــروف المحيطــة بــه.
9.9مــن جملــة حقــوق المحضــون علــى أوليائــه حــق التأديــب والتربيــة والتعليــم ،وعلــى األب أو
مــن يقــوم مقامــه بــذل نفقــة التعليــم ،ســواء أكان مــن مــال الطفــل إن كان لــه مــال ،أم
مــن مــال أبيــه إن كان قــاد ًرا.
من أبرز التوصيات:
1.1اإلسهام في توعية المجتمع رجا ً
ونساء بحقوق المحضون في الشريعة اإلسالمية.
ال
ً
2.2نشــر ثقافــة حقــوق المحضــون القضائيــة ،والتعريــف بآليــات التقاضــي بالمحاكــم
للحصــول علــى الحــق الشــرعي.
3.3قيام العلماء وأئمة المساجد والمفكرين بنشر ثقافة حقوق المحضون بين الناس.
4.4إنشــاء مراكــز استشــارات نســائية يقــوم عليهــا مختصــات فــي الشــريعة اإلســامية
والقانــون ،علــى درايــة باإلجــراءات القضائيــة لتقديــم المشــورة فيمــا يتعلــق بحقــوق
الحاضنــة والمحضــون.
5.5التوصيــة لــدى الجهــات المختصــة ذات العالقــة بتســهيل إجــراءات القضــاء المتعلقــة
بالحضانــة.
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أستاذ األصول اإلسالمية للتربية المساعد
جامعة شقراء 1438 -هـ
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مقدمة البحث :
الحمــد هلل الــذي خلــق اإلنســان وعلمــه البيــان ،وأنعــم عليــه بنعمــة اإليمــان ،وســخر لــه مــا
ـد َك َّر ْم َنــا
فــي هــذا الكــون مــن مخلوقــات ورزقــه مــن جميــع الطيبــات ،قــال تعالــى َ ( :و َل َقـ ْ
ــن َّ
ــات َو َف َّ
اهــم ِّم َ
ض ْل َن ُ
ــر َو َر َز ْق َن ُ
م َو َح َم ْل َن ُ
ــم َع َلــى َكثِيــ ٍر
الط ِّي َب ِ
َبنِــي َ
اه ْ
اه ْ
آد َ
ــم ِفــي ا ْل َبــ ِّر َوا ْل َب ْح ِ
ْ
ْ
ضيـ ًلا ) ســورة اإلســراء :آيــة  ،70وحملــه األمانــة التــي عرضهــا علــى الســماوات
ِّم َّ ْمــن َخ َلق َنــا َتف ِ
َ
واألرض والجبــال فأبيــن أن يحملنهــا وحملهــا اإلنســان حيــث قــال تعالــى ِ ( :إ َّنــا َع َر ْ
ض َنــا ا ْلأ َما َن َة
ـن أَ ْن َي ْح ِم ْل َن َهــا َوأَ ْ
شـ َ
سـ ُ
ـال َف َأ َب ْيـ َ
ـان ِإ َّنـ ُ
ـه
او ِ
ـم َ
َع َلــى َّ
ـف ْق َن ِم ْن َهــا َو َح َم َل َهــا ا ْل ِإ ْن َ
ض َوا ْل ِج َبـ ِ
ات َوا ْل َأ ْر ِ
السـ َ
ان َ
َك َ
ومــا َج ُهــو ًلا ) ســورة األحــزاب :آيــة ،72والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد عبــد اهلل
ظ ُل ً
ُ
ـؤول
ورســوله ،أكمــل الرســالة وهــدى األمــة وحــرر اإلنســان مــن العبوديــة وبلغــه أنــه مسـ
بأمــر اهلل عــن ســمعه وبصــره وفــؤاده ،وكل عملــه ،ومســؤول عمــا اســترعاه اهلل مــن رعيــة،
وبعــد :
إن مــن كمــال الشــريعة اإلســامية شــمولها لجميــع شــؤون الحيــاة التــي تتعلــق باإلنســان،
باعتبــاره فــردًا مســؤو ً
ال عــن نفســه ،وكذلــك عضــوًا فــي المجتمــع ،فهــو مســؤول عمــا
كلفــه اهلل بــه مــن مســؤوليات وأمانــات علــى قــدر موقعــه ومكانتــه ،فكمــا جــاء فــي
حديــث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم  ( :كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه،
فاإلمــام األعظــم الــذي علــى النــاس راع وهــو مســؤول عــن رعيتــه ،والرجــل راع علــى أهــل
بيتــه وهــو مســؤول عــن رعيتــه ،والمــرأة راعيــة علــى أهــل بيــت زوجهــا وولــده وهي مســؤولة
عنهــم ،وعبــد الرجــل راع علــى مــال ســيده وهــو مســؤول عنــه ،أال فكلكــم راع وكلكــم
مســؤول عــن رعيتــه ) ( البخــاري 1423،هـــ،ص  ،) 1764وفــي هــذا الحديــث داللــة علــى توزيــع
المســؤوليات فــي المجتمــع المســلم،فكل فــرد عليــه التزامــات وواجبــات تجــاه نفســه
وتجــاه اآلخريــن ،كمــا جــاء فــي شــرح ابــن حجــر فــإن الراعــي هــو ( الحافــظ المؤمــن الملتــزم
صــاح مــا أؤتمــن علــى حفظــه فهــو مطلــوب بالعــدل فيــه والقيــام بمصالحــه )  ( .ابــن
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وقــد ذكــر رســول اهلل صلــى اهلل عليه وســلم ،في هــذا الحديــث مجموعة من المســؤوليات
ألفــراد المجتمــع المســلم ،شــملت اإلمــام المســلم والرجــل والمــرأة والعامــل وقــد ســمى
«راع» .ليؤكــد صلــى اهلل عليــه وســلم علــى الــدور المطلــوب من كل
كل واحــد منهــم بلفــظ ٍ
فــرد فــي الرعايــة والمســؤولية لمــا كلــف بــه ذلــك الراعــي تحــت رعيتــه ،ويؤكــد بذلــك علــى
أن كل أفــراد المجتمــع تقــع عليهــم مســؤوليات تجــاه بعضهــم البعــض وتجــاه المجتمــع
نفســه ،ك ً
ال حســب موقعــه وال فــرق فــي ذلــك بيــن رجــل أو امــرأة فــي مســؤولية القيــام
بمــا كلفــوا بــه .
وفــي قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم  ( :والمــرأة راعيــة علــى أهــل بيــت زوجهــا وولــده وهــي
مســؤولة عنهــم ) تأكيــد علــى العنايــة بالمــرأة فــي اإلســام ،حيــث جعلهــا مســؤولة عــن
نفســها وزوجهــا وأســرتها وأوالدهــا ومجتمعهــا ،ومســؤولياتها تبــدأ بصيانــة نفســها
وتعهدهــا باإليمــان والعمــل الصالــح وفعــل الطاعــات واجتنــاب المنهيــات ،ثــم بتحقيقهــا
الســكينة واالســتقرار والمــودة والمحبــة لزوجهــا وحفظــه وطاعتــه ،وكذلــك مســؤوليتها
عــن أوالدهــا بتربيتهــم تربيــة إيمانيــة وتعهــد أخالقهــم وتعليمهــم وتنميــة جوانــب
شــخصيتهم ،كمــا أن هنــاك مســؤوليات أخــرى ينتظرهــا المجتمــع مــن المــرأة بحســب
موقعهــا ووظيفتهــا ودورهــا الــذي تقــوم بــه ،ســواء كانــت معلمــة أو طبيــة أو موظفــة
أو مســؤولة أو صاحبــة مــال وتجــارة أو باحثــة وصاحبــة فكــر ورأي ،فالمــرأة لهــا دورهــا
الجوهــري والمؤثــر فــي بنــاء المجتمــع وتنميتــه وتطويــره ،ودفعــه نحــو التقــدم والحضــارة .
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لذلــك فإنــه مــن األهميــة بمــكان العنايــة بإعــداد المــرأة لهــذه المســؤوليات العظيمــة
األثــر فــي األســرة والمجتمــع ،ويكــون ذلــك بدايــة مــن األســرة ودور الوالديــن فــي حســن
تربيتهــا ورعايتهــا منــذ الصغــر ،وتعليمهــا أمــور دينهــا وتبصيرهــا بمســؤولياتها وواجباتهــا
وحقوقهــا ،حتــى يكــون ذلــك كالحصــن المنيــع لهــا فــي الحيــاة ونجــاة لهــا فــي اآلخــرة،
م َوأَ ْهل ُ
س ُ
كمــا قــال تعالــى ( َيــا أَ ُّي َهــا ا َّل ِذ َ
ــاس
ــم َنــا ًرا َو ُق ُ
ــك ْ
آم ُنــوا ُقــوا أَ ْن ُف َ
ود َهــا ال َّن ُ
ِيك ْ
يــن َ
ِكـ ٌ
ـة غِ ـ َل ٌ
َوا ْل ِح َجــا َر ُة َع َل ْي َهــا َم َلائ َ
ـون َمــا ُي ْؤ َمـ ُـر َ
ـم َو َي ْف َع ُلـ َ
صـ َ
ون )
اظ ِ
ـد ٌ
اد َلا َي ْع ُ
شـ َ
ـون ال َّلــهَ َمــا أَ َم َر ُهـ ْ
يامــن َمـ َّ
ـن اهلل عليهــم باإليمــانُ ،قومــوا
التحريــم  ،٦يقــول الســعدي فــي تفســير اآليــة  :أي َ
م َوأَ ْهل ُ
سـ ُ
ـم َنــا ًرا ) التحريــم ٦
ِيكـ ْ
ـك ْ
بلوازمــه وشــروطه .فـــ ( ُقــوا أَ ْن ُف َ
موصوفــة بهــذه األوصــاف الفظيعــة ،ووقايــة األنفــس بإلزامهــا أمــر اهلل والقيــام بأمــره
امتثــا ً
وجــب العــذاب ،ووقايــة األهــل واألوالد
ال ،ونه َيــه اجتنا ًبــا ،والتوبــة عمــا ُي
ِ
ســخط اهلل و ُي ِ
بتأديبهــم وتعليمهــم وإجبارهــم علــى أمــر اهلل ،فــا يســلم العبــد إال إذا قــام بأمــر اهلل فــي
وفيمــا يدخــل تحــت واليتــه مــن الزوجــات واألوالد وغيرهــم ممــن هــو تحــت واليتــه
نفســه
َ
وتصرفــه « ( الســعدي1422،هـ،ص. ) 1030
ُّ
كمــا ينبغــي أن ال تتــم هــذه التربيــة فــي معــزل عــن المجتمــع ،بــل البــد أن تكــون التربيــة
متصلــة بالمجتمــع المحيــط ،وبالتفاعــل معــه ومــع مســتجدات العصــر ،واالطــاع علــى
متغيراتــه وتحدياتــه وقضايــاه ،حتــى تنشــأ الفتــاة وهــي علــى علــم وخبــرة فــي التعامل مع
مجتمعهــا ومتغيراتــه بالشــكل الصحيــح ،حيــث أن مســؤولية المــرأة ســتمتد لخــارج أســرتها
وتصبــح مســؤولة اجتماعيــً ،تقــدم النفــع والفائــدة والمبــادرات اإليجابيــة لمجتمعهــا
وتســاهم فــي حــل مشــكالته ،بمــا تملكــه مــن علــم وثقافــة وخبــرة تخصصيــة ومهــارة
عمليــة .
فالمســؤولية االجتماعيــة تعتبــر مــن أهــم الواجبــات التــي تقــع علــى عاتــق جميــع أفــراد
المجتمــع بشــكل عــام ،وعلــى المــرأة بشــكل خــاص ،لمــا لهــا مــن أهميــة فــي تحديــد
التزامــات كل فــرد نحــو المجتمــع ،وإطـ ُ
ـاق لعطاءهــم وإبداعهــم وتفانيهــم فــي خدمــة
مجتمعهــم الــذي يعيشــون فيهــم ،وينعمــون بخيراتــه ومقدراتــه ،فحق علــى مجتمعهم
أن يقدمــوا لــه مــا يســتطيعون مــن خدمــات ،ويشــاركوا فــي تنميتــه وتطويــره .
ويقــع علــى عاتــق المؤسســات التربويــة واجــب تعزيــز المســؤولية االجتماعيــة لــدى جميــع
األفــراد وأن يكــون ذلــك مــن ضمــن أهدافهــا التــي تســعى إلــى تحقيقهــا فــي خطتهــا
االســتراتيجية المحــددة اإلجــراءات واآلليــات ومؤشــرات قيــاس األداء ،حيــث تســعى
المؤسســات التربويــة إلــى إيجــاد المواطــن الصالــح المســؤول عــن نفســه ومجتمعــه والقادر
علــى إنتــاج المعرفــة وتوظيفهــا فــي كافــة مجــاالت النشــاط المجتمعــي.
ويتأكــد هــذا الــدور فــي مؤسســات التعليــم العالــي والتــي تســاهم بشــكل كبيــرة فــي
تشــكيل شــخصيات األفــراد وتحديــد توجهاتهــم فــي الحيــاة ،وتعزيــز القيــم والســلوكيات
الجيــدة لديهــم ،بالتالــي ينمــو لــدى الفــرد مفهــوم المســؤولية تجــاه نفســه ومجتمعــه
ووطنــه ،لذلــك تســعى الجامعــات إلــى تنويــع مجــاالت النشــاط لديهــا ،منهــا المجــاالت
الدينيــة والثقافيــة واالجتماعيــة والصحيــة والفنيــة و الرياضيــة وغيرهــا ،وتهــدف جميعهــا
إلــى تنميــة شــخصية الطــاب وتزويدهــم بمهــارات تمكنهــم مــن االندمــاج فــي المجتمــع
والمشــاركة فــي تنميتــه وتطويــره ،والعمــل علــى خدمتــه ونشــر الوعــي بيــن أفــراده،
والحــرص علــى مصالحــه ،وبذلــك يتجســد مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة للفــرد داخــل
مجتمعــه .
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مشكلة البحث:
تتصــدر الجامعــات قمــة المؤسســات التعليميــة والتربويــة فــي المجتمــع؛ والتــي تتولــى
القيــام بوظائــف عديــدة منهــا التعليــم األكاديمــي ،وإجــراء البحــوث العلميــة ،واســتثمار
المخرجــات والمنتجــات البحثيــة فــي خدمــة المجتمــع ،ويعتمــد ذلــك علــى وضعهــا
الســتراتيجية ورؤيــة متكاملــة فــي سياســاتها وبرامجهــا وأنشــطتها لتفعيــل تلــك الوظائف
علــى الشــكل المأمــول ،وتعتبــر خدمــة وتحقيــق مطالــب المجتمــع ومعالجــة مشــكالته
وكذلــك القــدرة علــى التعامــل والمواجهــة للمشــكالت والتحديــات العالميــة مــن أهــم
األولويــات للمؤسســات التربويــة والجامعــات بشــكل خــاص والتــي تســعى إلــى القيــام
بدورهــا فــي تحقيقهــا .
وال تقتصــر مســؤولية الجامعــة االجتماعيــة علــى الوظيفــة الثالثــة للجامعــات ،بــل تمتــد
هــذه المســؤولية إلــى كافــة وظائــف الجامعــة الثالثــة ،حيــث أن التدريــس وتقديــم العلــم
هــو مســؤولية الجامعــة تجــاه المجتمع،وأيضــً إجــراء البحــوث التــي تخــدم المجتمــع وتحل
مشــكالته وتســاهم فــي تطويــره هــو جــزء مــن مســؤولية الجامعــة تجــاه المجتمــع،
وكذلــك فــإن خدمــة األفــراد للمجتمــع هــو مــن مســؤولية الجامعــة .
وألهميــة المــرأة فــي بنــاء المجتمعــات واســتقرار األســر وتربيــة األجيال فــإن كافــة الجامعات
تخصــص لهــا برامــج خاصــة وأنشــطة تتناســب مــع خصوصيتهــا وأهميتهــا ومكانتهــا حتــى
تصبــح عضــوًا فعــا ً
ـاء فــي المجتمعــات ،ويظهــر ذلــك مــن خــال مجاالتهــا العديــدة
ال وب ّنـ ً
الموجهــة إلــى كافــة منســوبات الجامعــات ســواء أعضــاء هيئــة التدريــس أو الطالبــات أو
الموظفــات ،وكذلــك برامجهــا الموجهــة إلــى خــارج الجامعــة والتــي تتعامــل فيهــا مباشــر
مــع فتيــات ونســاء المجتمــع ،وتهــدف إلــى تنميــة المســؤولية االجتماعيــة لــدى المــرأة
وتعزيــز دورهــا البــارز فــي المجتمعــات .
ولكــن نتيجــة ألســباب متعــددة توجــد جوانــب قصــور فــي تحقيــق هــذا الــدور المأمــول ،إمــا
لالنشــغال بالعمــل األكاديمــي والتعليمــي الــذي يقــدم للطالبــة فــي معــزل عــن احتياجــات
ومشــكالت المجتمــع ،أو لقصــور فــي المناهــج الدراســية واألنشــطة الطالبيــة الفعالــة،
وكذلــك لغيــاب ثقافــة المســؤولية االجتماعية،حيــث أشــارت دراســة ( الحارثــي ) 2009 ،إلــى أن
 « :مســتوى االهتمــام فــي الــدول العربيــة مـــازال يســير بخطــى بطيئــة نتيجــة عــدم اإللمــام
الكافــي مــن قبــل المنشــآت بأبعــاد المســؤولية االجتماعيـــة والخلـــط بينهــا وبيــن العمــل
الخيــري إضافــة إلــى افتقــاد البعد عــن الجانــب التخطيطــي والتنظيمــي الذي يحدد المـــسار
وأولوياته،ومــن ثــم فــإن مشــكلة البحــث فــي هــذه الورقــة تتمثــل في تلمس ركـــائز ثقافـــة
المـــسؤولية االجتماعيــة التــي مــن المفتــرض أن تكــون بدايــة انطــاق القطــاع الخــاص نحــو
تنفيــذ برامجــه تناســب تطلعــات المجتمــع  ( « .ص . ) 4
كمــا أشــار دليــل المســؤولية للجامعــات إلــى أنــه « مــازال هنــاك خلــط حــول مفهــوم
المســؤولية االجتماعيــة ،كمــا أن هنــاك خلطــً بيــن العمــل الخيــري ( اإلحســان ) والعالقــات
العامــة وبيــن المســؤولية المجتمعيــة مــن جهــة أخــرى ،ويمكــن تحديــد الفــرق بيــن
مفهومــي اإلحســان والمســؤولية المجتمعيــة بــأن اإلحســان ذو طابــع فــردي ،فيمــا تتطلب
المســؤولية االجتماعيــة وجــود منهجيــة وخطــة نابعــة مــن تقديــرات دقيقــة ألولويــات
ومواضيــع ذات عالقــة باالحتياجــات الفعليــة ،ولذلــك فــإن لهــا ديمومــة أكبــر وبالتالــي تأثــر
أكبــر .
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( عــواد،2010،ص  ،) 2وهنــاك أســباب أخــرى تعــوق القيــام بالمســؤولية االجتماعيــة فــي
المؤسســات منهــا  :قلــة الخبــرات والمعرفــة والقــدرة العلميــة علــى وضــع المقاييــس
والمعاييــر لقيــاس المجهــودات فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة .
( حجار1429،هـ،ص . ) 10
وإذا كان هــذا هــو الواقــع فــي تفعيــل المســؤولية االجتماعيــة فــي الجامعــات مــع وجــود
قصــور فــي هــذا الجانــب بشــكل عــام ،وفــي تفعيــل دور المــرأة المســؤولة اجتماعيــً
بشــكل خــاص ،لذلــك فــإن هــذا البحــث يناقــش تلــك الجوانــب والمأمــول فــي دور
الجامعــات لتنميــة مســؤولية المــرأة االجتماعيــة ،وتفعيــل هــذه المســؤولية وممارســتها
عمل ًيــا فــي مختلــف المؤسســات المجتمعيــة والمشــاركة الفاعلــة فــي كل المجــاالت
المتاحــة والمناســبات االجتماعيــة والوطنيــة وذلــك بحــس اجتماعــي ووطنــي ،وإلمــام
بالتحــوالت العالميــة والتحديــات المعاصــرة .
أسئلة البحث :
يجيب البحث عن األسئلة التالية :
ما جوانب المسؤولية االجتماعية للمرأة ؟ما أهمية الجامعة في تنمية المسؤولية االجتماعية للمرأة؟مــا جوانــب قصــور الجامعــة فــي تنميــة مســؤولية المــرأة االجتماعيــة فــي ضــوءالمتغيــرات المحليــة والعالميــة ؟
مــا الــدور المأمــول مــن الجامعــة لتنميــة مســؤولية المــرأة االجتماعيــة فــي ضــوء رؤيــة2030؟
أهداف البحث:
بيان جوانب المسؤولية االجتماعية للمرأة .بيان أهمية الجامعة في تنمية المسؤولية االجتماعية للمرأة .تحديــد جوانــب قصــور الجامعــة فــي تنميــة مســؤولية المــرأة االجتماعيــة فــي ضــوءالمتغيــرات المحليــة والعالميــة .
وضــع تصــور للــدور المأمــول مــن الجامعــة لتنميــة مســؤولية المــرأة االجتماعيــة فــيضــوء رؤيــة . 2030
أهمية البحث:
تتحدد أهمية البحث فيما يلي :
 يســتمد البحــث أهميتــه مــن أهميــة موضوعــه الــذي يتناولــه وهــو الــدور المأمــول مــنالجامعــات فــي بنــاء وتنميــة المســؤولية االجتماعيــة لــدى المــرأة حتــى يكــون لهــا دورًا بــارزًا
فــي المجتمــع.
 تحديــد مهــام الجامعــة وبرامجهــا التــي تســاهم فــي تنميــة المســؤولية االجتماعيــةللمــرأة فــي ظــل التحديــات المحليــة والعالميــة ،ورؤيــة المملكــة  2030التــي تتطلــع إلــى دور
أكثــر فاعليــة للمــرأة فــي المجتمــع.
 تحديــد جوانــب القصــور فــي برامــج الجامعــة وأنشــطتها التــي تســاهم فــي تنميــةالمســؤولية االجتماعيــة لــدى المــرأة .
 يســاهم البحــث فــي إعطــاء تصــور للقائميــن علــى تخطيــط السياســات التربويــةواالجتماعيــة فــي الجامعــات عــن الجوانــب التــي البــد أن تركــز عليهــا برامــج وأنشــطة
الجامعــة ليكــون لهــا أثــرًا إيجابيــً فــي تنميــة مســؤولية المــرأة االجتماعيــة.
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منهجية البحث :
اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي الوثائقــي وهــو « الجمــع المتأني والدقيق للســجالت
والوثائــق المتوفــرة ذات العالقــة بموضــوع (مشــكلة البحــث ) ومــن ثــم التحليــل الشــامل
لمحتوياتهــا بهــدف اســتنتاج مــا يتصــل بمشــكلة البحــث مــن أدلــة وبراهيــن تبرهــن علــى
إجابــة أســئلة البحــث « ( العســاف،2010،ص ،) 206حيــث اســتخدمت الباحثــة هــذا المنهــج
فــي جمــع البيانــات عــن المســؤولية االجتماعيــة وجوانــب التقصيــر فــي الجامعــات والــدور
المأمــول لهــا .
مصطلحات البحث :
المســؤولية االجتماعيــة للمــرأة هــي  :التــزام المــرأة بممارســة وأداء مجموعــة مــن الواجبات
والممارســات والمبــادرات فــي المجتمــع ،وذلــك مــن خــال مــا تملكــه مــن علــم وخبــرة
وقــدرات ومهــارات ،ممــا يســاهم فــي تنميــة المجتمــع وتحســين مســتوى المعيشــة فيــه
.
المبحث األول  :مفهوم المسؤولية االجتماعية للمرأة
أو ً
ال  :مفهوم المسؤولية االجتماعية :
يعتبــر مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة مــن المفاهيــم التــي احتلــت أهميــة كبيــرة عنــد
مؤسســات المجتمــع ســواء فــي القطــاع الحكومــي أو الخــاص ،لذلــك فقــد قدمــت كثيــر
مــن الدراســات عــدة تعريفــات لتوضيــح المعنــى المقصــود مــن المســؤولية االجتماعيــة،
وقبــل توضيــح المقصــود مــن المســؤولية االجتماعيــة للمــرأة البــد مــن التعريــف بمعنــى
كلمــة المســؤولية ،ومعنــى المســؤولية االجتماعيــة ،حتــى يتجلــى المقصــود بوضــوح،
وبيــان ذلــك كمــا يلــي :
َ
َ
َ
ـال أو صفـ ُ
جــاء فــي المعجــم الوســيط (  ) 2004أن المســؤولية هــي  :حـ ُ
ـة َمـ ْ
ســأ ُل عــن أ ْمـ ٍر
ـن ُي ْ
َ
ال أو عمـ ً
تبع ُتــه ،وتطلــق (أَخالق ًّيــا ) علــى  :التــزام الشــخص بمــا يصــدر عنــه قــو ً
ا.
تقــع عليــه َ
( ص. ) 411
كمــا جــاء فــي المعجــم الفلســفي (  : )1983بــأن المســؤولية هــي شــعور اإلنســان بالتزامــه
أخالقيــً بنتائــج أعمالــه اإلداريــة فيحاســب عليهــا إن خيــرًا وإن شــرًا  ( .ص. ) 181
أمــا المســؤولية االجتماعيــة فقــد عرفهــا بيصــار ( 1973م )  :بأنهــا التــزام المــرء بقوانيــن
المجتمــع الــذي يعيــش فيــه ،وبتقاليــده ونظمــه ،ســواء كانــت وضعيــة أو أدبيــة ،وتقبله لما
ينتــج عــن مخالفــة لهــا مــن عقوبــات شــرعها المجتمــع « (ص  ،) 226كمــا عرفهــا الحارثــي
(  1995م ) بأنهــا  « :إدراك ويقظــة الفــرد ووعــي ضميــره وســلوكه للواجــب الشــخصي
واالجتماعــي « ( .ص . )98
وجــاء فــي تعريــف مجلــس األعمــال العالمــي للتنمية المســتدامة بأنهــا « :االلتزام المســتمر
بالعمــل والتصــرف بشــكل أخالقــي بمــا يســاهم فــي التنميــة االقتصاديــة ،ويحســن توعية
حيــاة القــوة العامــل وأســرهم ،باإلضافــة إلــى الســكان المحلييــن والمجتمــع بشــكل عــام
« (مجلــس األعمــال العالمي للتنميــة المســتدامة1438/7/4،www.wbcsd.org ،2009،هـ ) .
نجــد مــن خــال التعريفــات الســابقة أن المســؤولية االجتماعيــة فــي معناهــا العــام عــن
تــدل علــى المطلــوب مــن األفــراد والمؤسســات مــن واجبــات والتزامــات ومبــادرات تجــاه
المجتمــع ،وفــي جانــب المــرأة فــإن هــذا االلتــزام يكــون فيمــا يمكــن لهــا القيــام بــه وأداءه
نحــو المجتمــع .
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وبنــاء علــى ذلــك يمكــن للباحثــة تعريــف مســؤولية المــرأة االجتماعيــة بأنهــا  :التــزام
ً
المــرأة بممارســة وأداء مجموعــة مــن الواجبــات والممارســات والمبــادرات فــي المجتمــع،
وذلــك مــن خــال مــا تملكــه مــن علــم وخبــرة وقــدرات ومهــارات ،ممــا يســاهم فــي
تنميــة المجتمــع وتحســين مســتوى المعيشــة فيــه .
ثانيًا  :جوانب مسؤولية المرأة االجتماعية :
خلــق اهلل الرجــل والمــرأة وجعــل لــكل منهمــا مكانة وأهميــة ودروًا يقــوم به فــي الحياة،
ال فــرق بينهمــا فــي الكرامــة اإلنســانية والحقــوق والواجبــات ،إال مــا م ّيــز اهلل بــه أحدهمــا
ألســباب فطريــة أو شــرعية ،وفــي حيــن كانــت المــرأة فــي كثيــر مــن المجتمعــات مهانــة
ومنبــوذة فقــد جــاء اإلســام بتعاليــم ســامية ترفــع مــن شــأنها وتحفــظ لهــا مكانتهــا
وقدرهــا .
حيــث جعلهــا شــريكة للرجــل فــي حمــل األمانــة واالســتخالف فــي األرض ،وجعلهــا عونــً
ض ُهـ ْ َ
ـات َب ْع ُ
(وا ْل ُم ْؤ ِم ُنـ َ
ـون َوا ْل ُم ْؤ ِم َنـ ُ
ـاء
وســندًا لــه فــي الطاعــة والخير،قــال تعالــى َ
ـم أ ْو ِل َيـ ُ

ـون الـ َّـز َك َ
اة َو ُي ْؤ ُتـ َ
الص ـ َل َ
يمـ َ
ـض َي ْأ ُمـ ُـر َ
اة
ون ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
َب ْعـ ٍ
ـون َّ
وف َو َي ْن َهـ ْ
ـو َن َعـ ِ
ـن ا ْل ُم ْن َكـ ِـر َو ُي ِق ُ
ســو َل ُه ُأو ٰ َل ِئـ َ
يعـ َ
م ال َّلـ ُ
ـم) التوبــة ٧١
َو ُي ِ
ط ُ
ـه ِإ َّن ال َّلــهَ َع ِزيـ ٌز َح ِكيـ ٌ
سـ َي ْر َح ُم ُه ُ
ـك َ
ـون ال َّلــهَ َو َر ُ

ووجــه لهــا الخطــاب القرآنــي باألوامــر والنواهــي واألحــكام الشــرعية فــي آيــات القــرآن
الكريــم ،كمــا وعدهــا بالحيــاة الطيبــة واألجــر والثــواب مقابــل عبادتهــا وإحســانها
ــن َع ِم َ
ــن َع ِم َ
ســ ِّي َئ ًة َفــ َلا ُي ْجــ َز ٰى ِإ َّلا ِم ْث َل َهــا َو َم ْ
(م ْ
ــل
ــل َ
وعملهــا الصالح،قــال تعالــى َ

حــا ِّمــن َذ َكـ ٍر أَ ْو ُأ َ
ـون ا ْل َج َّنـ َ
ـن َف ُأو ٰ َل ِئـ َ
ـو ُم ْؤ ِمـ ٌ
ـة ُي ْر َز ُقـ َ
ـك َي ْد ُخ ُلـ َ
ـون ِف َ
يهــا ِب َغ ْيـ ِـر
ـى َو ُهـ َ
َ
صا ِل ً
نثـ ٰ
ُ
َ
َ
ْ
ـن َع ِمـ َ
ـو ُمؤ ِمـ ٌ
(مـ ْ
ـن
سـ ٍ
ـى َو ُهـ َ
ـل َ
ِح َ
صا ِل ً
ـاب َ) غافــر  ، ٤٠وقولــه تعالــى َ :
حــا ِّمــن َذ َكـ ٍر أ ْو أنثـ ٰ
َ
َ
ط ِّي َب ً
ــاة َ
ــن َمــا َكا ُنــوا َي ْع َم ُل َ
ــه َح َي ً
َف َل ُن ْح ِي َي َّن ُ
ــون) النحــل
ــم أ ْج َر ُهــم ِبأ ْح َ
ــة َو َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْ
س ِ

حمــل اإلســام المــرأة المســؤولية الكاملــة مثــل الرجــل فــي العبــادة واإلصــاح
 ، ٩٧كمــا ّ
والواجبــات والقيــام بالطاعــات والعبــادات ،وشــرع لهــا القيــام بالعمــل ســواء فــي محيــط
بيتهــا وأســرتها أو فــي مجتمعهــا ،بشــرط التقيــد بــآدب الشــريعة اإلســامية التــي تضمــن
للمــرأة حفظهــا وصيانتهــا مــن األذى أو التعــدي علــى حقوقهــا .
ولــم يجعــل اإلســام للمــرأة حــدًا للعطــاء والقيــام بالمســؤوليات بــل فتــح لهــا جميــع
المجــاالت للمشــاركة والعمــل والخدمة،ســواء فــي المجــاالت الدينيــة أو الدعويــة أو
االجتماعيــة أو االقتصاديــة أو السياســية ،حيــث ألقــى علــى عاتــق المــرأة مســؤولية
ـدء مــن والديهــا وأبنائهــا وزوجهــا وأســرتها
اجتماعيــة فــي القيــام بدورهــا نحــو اآلخريــن بـ ً
وصــو ً
ال إلــى مجتمعهــا المحيــط بهــا والمجتمــع اإلنســاني بشــكل عــام .

وبنــًء علــى اآليــات واألحاديــث التــي وردت عــن المــرأة وواجباتهــا وأخالقياتهــا ،فإنــه يمكــن
القــول بــأن مجــاالت مســؤولية المــرأة االجتماعيــة تتســع لتشــمل جوانــب عديدة،منهــا :
 مســؤوليتها نحــو زوجهــا فــي تحقيــق المــودة والرحمــة لزوجهــا وإعانتــه فــي فعــلسـ ُ
سـ ُ
ـه أَ ْن َخ َلـ َ
ـم ِمـ ْ
(و ِمـ ْ
ـك ُنوا
ـن أَ ْن ُف ِ
ـن آ َيا ِتـ ِ
الطاعــات والخيــر ،قــال تعالــى َ
اجــا ِل َت ْ
ـك ْ
ـق َل ُكـ ْ
م أَ ْز َو ً
ً
َ
َ
َّ
َ
َ
ِإ َل ْي َهــا َو َج َعـ َ
َّ
َ
َ
َ
م َيتفكـ ُـرون ) الــروم ٢١
ـو َّد ًة َو َر ْح َمــة ِإن ِفــي ٰذ ِلــك لآ َيـ ٍ
ـو ٍ
ـم َمـ َ
ـات لِقـ ْ
ـل َب ْي َن ُكـ ْ
 مســؤوليتها فــي تربيــة أوالدهــا تربيــة إســامية وفــق مبــادئ الشــريعة اإلســاميةوتوجيهاتهــا ،حيــث تتعهدهــم منــذ الصغــر فاألطفــال يولــدون بفطــرة إيمانيــة ســليمه،
ولألبويــن دور فــي إيقــاظ هــذه الفطــرة ،كمــا جــاء فــي حديــث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه
102

وســلم ( :مــا مــن مولــود إال يولــد علــى الفطــرة ،فأبــواه يهودانــه أو ينصرانــه أو يمجســانه) (
البخاري1423،هـــ،ص . ) 327
 مســؤوليتها نحــو أســرتها فــي تحقيــق الســكن والطمأنينــة واالســتقرار والرعايــة والحنانألوالدهــا ،ممــا يســاعد فــي بنــاء مجتمــع ســوي وســليم ومتــزن نفســيًا واجتماعيــً .
 مســؤوليتها االجتماعيــة كقــدوة صالحــة ســواء كانــت أمــً أو زوجــة أو أختــً أو بنتــً ،حيــثتتخلــق باألخــاق الفاضلــة وتلتــزم بالمبــادئ والقيــم اإلســامية مــع والديهــا وزوجهــا
وإخوانهــا وأخواتهــا وأوالدهــا وجيرانهــا وصديقاتهــا وكافــة أفــراد المجتمــع وتلتــزم
ـه َ
ـدوا ال َّلــهَ َو َلا ُت ْ
ش ـ ْي ًئا
شـ ِـر ُكوا ِبـ ِ
فــي ذلــك بالتوجيهــات القرآنيــة ،كمــا قــال تعالــى َ
اع ُبـ ُ
(و ْ

ـى َوا ْل َجــا ِر
سـ ِ
ســا ًنا َو ِبـ ِ
ـى َوا ْل َم َ
ـن ِإ ْح َ
ـاك ِ
َو ِبا ْل َوا ِل َد ْيـ ِ
ـى َوا ْل َي َت َ
ين َوا ْل َجــا ِر ِذي ا ْل ُق ْر َبـ ٰ
امـ ٰ
ـذي ا ْل ُق ْر َبـ ٰ
ـب َمـ ْ
يل َو َمــا َم َل َكـ ْ
ـن
الص ِ
ـب ِبا ْل َج ْنـ ِ
احـ ِ
ا ْل ُج ُنـ ِ
ـب َو َّ
ـن َّ
ـت أَ ْي َما ُن ُكـ ْ
ـم ِإ َّن ال َّلــهَ َلا ُي ِحـ ُّ
الس ـ ِب ِ
ـب َوا ْبـ ِ
ان ُم ْخ َتــا ًلا َف ُ
َك َ
خــو ًرا) النســاء  ، ٣٦وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلك فــي التوصيــة بالجــارة ( :

يــا نســاء المســلمات ،ال تحقــرن جــارة جارتهــا ولــو فرســن شــاة ) ( البخاري1423،هـــ،ص . )1509
 مســؤوليتها فــي طلــب العلــم النافــع ونشــره وتعليمــه لغيرهــا ،حيــث جعــل اإلســامطلــب العلــم فريضــة عليهــا مثــل الرجــل ،وعليها االســتزادة مــن العلــم والمعرفــة تحقيقًا
ب ِز ْد ِنــي ِع ْل ًمــا )طــه ١٤٤وعليهــا واجــب توعيــة المجتمــع وتثقيفــه
لقولــه تعالــى ( َو ُقــل َّر ِّ
بمــا تملكــه مــن علــوم ومعــارف وثقافــة وفكــر ســليم .
 مســؤوليتها فــي اإلحســاس بمشــكالت المجتمــع والســعي إلــى حلهــا ،بالبحــث عــنأســبابها ومعالجتهــا بإجــراء األبحــاث والدراســات أو تقديــم المشــورة والنصيحــة واألمــر
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر  .مســؤوليتها فــي تطويــر المجتمــع والســعي إلــى تنميتــه
مــن خــال عملهــا وأنشــطتها االجتماعيــة الهادفــة ومبادراتها الخيريــة ،وأفكارهــا اإلبداعية
فــي رفعــة شــأن مجتمعهــا اإلســامي .
 مســؤوليتها فــي تحقيــق التكافــل االجتماعــي بمســاعدة المحتاجيــن والفقــراءوالمســاكين ،ورعايــة األيتــام علــى قــدر اســتطاعتها وإمكانياتهــا المعنويــة والماديــة،
وهــي فــي ذلــك تســتجيب للتوجيــه النبــوي باألمــر بالصدقــة واإلحســان ،حيــث قــال صلــى
اهلل عليــه وســلم  ( :يــا معشــر النســاء  :تصدقــن ) ( البخاري1423،هـــ،ص . )84
 مســؤوليتها فــي تعظيــم حرمــات المســلمين وإعطائهــم حقوقهــم ونصرتهــموالدفــاع عنهــم بالحق،كمــا جــاء بذلــك التوجيــه النبــوي ،حيــث قــال رســول اهلل صلــى الــه
عليــه وســلم  ( :المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــً ) ( البخاري1423،هـــ،ص . )1511
مســؤوليتها فــي الــرد علــى االتهامــات الموجهــة إلــى المــرأة المســلمة واألمــة اإلســامية
والدفــاع عــن الديــن والوطــن ،فهــي تعــي أن األمــة اإلســامية تتعــرض لهجــوم الحاقديــن
علــى اإلســام ،والطريــق الموصــل إلــى ذلــك هــو المــرأة ،فكلمــا اســتطاعوا إخراجهــا مــن
دينهــا وأخالقهــا وحيائهــا فقــد حققــوا النصــر فــي مخططاتهــم ،لذلــك فإنهــا تستشــعر
دورهــا فــي نصــرة اإلســام.
 مســؤوليتها فــي المحافظــة علــى البيئــة والمرافــق العامة ،فهــي ملك عــام للجميع ،واليحــق ألحــد أن يســتأثر لنفســه بالفائــدة ثــم يحرم غيره من االســتفادة بســوء اســتخدامه .
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المبحث الثاني  :أهمية الجامعة في تنمية المسؤولية االجتماعية للمرأة
إذا كانــت مؤسســات التربيــة والتعليــم فــي المجتمــع تــؤدي دورًا تعليميــا وتربويــا مهمًا في
تنشــئة الفــرد وتنميــة شــخصيته من جميــع الجوانــب دينيا وتربويــا واجتماعيا وعلميــا وفكريا
وبشــكل متكامــل ومتــوازن ،فــإن هــذا الــدور يتأكــد لــدى الجامعــات التــي تتســع أدوارهــا
لتشــمل إعــداد الفــرد وتشــكيل اتجاهاتــه وتطويــر قدراتــه وصقلهــا ،لتجعــل منــه مواطنــً
صالحــً وعضــوًا فعــا ً
ال فــي مجتمعــه ،يعمــل علــى تنميتــه وتطويــره وحــل مشــكالته ،قــادرًا
علــى إنتــاج المعرفــة وتوظيفهــا بكفــاءة فــي جميــع مجــاالت النشــاط المجتمعــي ،وقــادرًا
علــى مواكبــة مســتجدات العصــر ومتطلباتــه ،وذلــك مــن خــال وظائفهــا الرئيســة المتمثلة
فــي التعليــم الجامعــي والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع ،ولذلــك يقــاس تقــدم الــدول
بتقــدم جامعاتهــا وتبوئهــا لمراتــب متقدمــة فــي التصنيفــات العالميــة للجامعــات ،حيــث
تمثــل الجامعــة قمــة الهــرم التعليمــي « ألنهــا تضطلــع بمهمــة خطيــرة تتمثــل فــي تنميــة
الثــروة الحقيقــة للمجتمــع وهــي الطاقــات البشــرية ،وتعمــل الجامعــة علــى تحقيــق هــذه
المهمــة مــن خــال إعــداد الشــباب ،مســتقبل األمــة فكــرًا وفعــ ً
وانتمــاء ،فمــن الشــباب
ا
ً
تنبثــق قيــادات المجتمــع فــي مختلــف المجــاالت العلميــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة
والسياســية والثقافيــة واإلدارية،والتــي مــن خاللهــا يتابــع المجتمــع مســيرة تقدمــه وتطوره
« ( رمضــان 2004،م. ) 555،
وتعتبــر الجامعــات مــن أهــم مؤسســات المجتمــع التــي تتميــز عــن بقيــة المؤسســات بتنــوع
أدوارهــا ووظائفهــا ،واتصالهــا بجميــع أفــراد المجتمــع ومؤسســاته األخــرى ســواء بشــكل
مباشــر أو غيــر مباشــر ،وقــد كانــت الجامعــات والزالــت منــارة تشــع منهــا الحضــارة ومصنعــً
لتقــدم الــدول واألمــم ،وقــد نشــأت الجامعــات ألهــداف تعليميــة ولكــن وبســبب مكانتهــا
وجمعهــا للنخــب العلميــة والثقافيــة فــي كافــة المجــاالت ،فقــد تبــوأت مــكان الصــدارة
فــي المجتمــع كمؤسســة أكاديميــة وتربويــة وتعليميــة وثقافيــة متعــددة الوظائــف،
تخــدم المجتمــع وتــزوده بالمتخصصيــن والكفــاءات والقيــادات ،ويمكــن إجمــال أهميــة
الجامعــات فيمــا يلــي :
 تعليم أفراد المجتمع وتزويدهم بمختلف العلوم والتخصصات . صقل مهارات األفراد وتزويدهم بالخبرات والقدرات وتشكيل وتعزيز اتجاهاتهم . استثمار الطاقات والقدرات في التعليم والتنمية والتطوير والقيادة . نقــل التــراث الثقافــي واالجتماعــي مــن جيــل إلــى آخــر مــع تصفيتــه وتنقيتــه مــن األخطــاءواألفــكار غيــر الصحيحــة لينشــأ الفــرد فــي ظــل مبادئــه مــع القــدرة علــى االســتجابة
لمتطلبــات العصــر الحاضــر .
 انتقــاء الخبــرات مــن الــدول والحضــارات األخــرى ،وتأصيلهــا وتوجيههــا إســاميًا قبــل نقلهالألجيــال ،حتــى يجمــع الفــرد فــي تلقيــه وعلمــه بيــن األصالــة والمعاصرة .
 إجــراء البحــوث والدراســات لحــل مشــكالت المجتمــع ومناقشــة قضايــاه وســبل تطويــرهوتنميتــه ،وإيجــاد آليــات وطــرق للمحافظــة علــى البيئــة واســتثمارها والعيــش فيهــا بطريقــة
آمنــة ومريحــة .
 المســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة مــن خــال مــا تقدمــه مــن علــوم ودراســات وأبحــاثوأفــكار ومبتكــرات ،فبعــد أن كان ُينظــر إلــى الجامعــة علــى أنهــا مراكــز إلنتــاج القــوى
العاملــة المدربــة وتقديــم حاجــات المجتمــع مــن المنتجــات ،تحولــت هــذه النظــرة اآلن إلــى
اعتبــار الجامعــة مراكــز هامــة لتقديــم منتجــات وعمليــات وخدمــات جديــدة مــن شــأنها أن
تخلــق شــركات ومؤسســات ووظائــف جديــدة؛ ممــا ينعكــس إيجابــً وبقــوة علــى التنميــة
االقتصاديــة ،وذلــك مــن خــال انتــاج المعرفــة الجامعيــة (. ) Rooij ، 2014 ، p1
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لذلــك فــإن للجامعــات دورًا كبيــرًا فــي جوانــب التنميــة االجتماعيــة والسياســية واالقتصادية
لمــا تزخــر بــه مــن عقــول وخبــرات وقــدرات ألســتاذتها وباحثيهــا ومســؤوليها ،وبذلــك
هــي منــارة الستشــراف المســتقبل وبنــاءه ،ومنبعــً للعلــوم والمعــارف ،وحلقــة أساســية
فــي خدمــة المجتمــع وتنميتــه ،ويمكــن بيــان أهميــة الجامعــات فــي تنميــة المســؤولية
االجتماعيــة للمــرأة مــن خــال مــا يلــي :
أو ً
ال  :جوانب المسؤولية االجتماعية للجامعة :
تعتبــر المســؤولية االجتماعيــة مــن أهــم المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتــق الجامعــات
وينتظرهــا المجتمــع منهــا ،فالجامعــة جــزء مــن المجتمــع وجــدت لخدمتــه ودعمــه ،فهــي
مســؤولة عــن طالبهــا ومنســوبيها وعــن كل أفــراد المجتمــع بــكل فئاتــه ،وعليهــا مهامــً
ومســؤوليات تجــاه مؤسســاته كافــة .
ال ومتكامـ ً
ويكــون ذلــك بتطبيــق مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة تطبيقًا شــام ً
ا من خالل
تســخير كل إمكاناتهــا مــن إدارات وبرامج دراســية وأبحــاث ودراســات وكل منتجاتها العلمية
والفكريــة والتطبيقيــة ،ومــن خــال جهــود طالبهــا وأعضــاء هيئــة التدريــس ومنســوبيها
مــن كــوادر بشــرية وموظفيــن ،بحيــث تصــب كل جهودهــا وخدماتهــا ومنتجاتهــا فــي
خدمــة المجتمــع وتنميتــه وتطويــره وحــل مشــكالته الملحــة كالبطالــة والطــاق والفقــر
والمشــكالت األخالقيــة والصحيــة والبيئيــة المختلفــة ،ودعــم مؤسســاته األخــرى ،وذلــك
بعقــد شــراكات مجتمعيــة مــع كافــة قطاعاتــه بمــا فيهــا الجامعــات األخــرى .
وقــد جــاء فــي بيــان مؤتمــر ومعــرض التعليــم العالــي الــذي جــاء بعنــوان  ( :المســؤولية
االجتماعيــة للجامعــات ) بــأن المســؤولية االجتماعيــة هــي  :التــزام بتطبيــق وممارســة
مجموعــة مــن المبــادئ والقيــم مــن خــال الوظيفــة األساســية المتمثلــة فــي التعليــم
والبحــث والمشــاركة المجتمعيــة ،وهــذه المبــادئ والقيــم يمكــن أن تشــمل االلتــزام
باإلنصــاف والحقيقــة واألخــاق وتعزيــز العدالــة االجتماعيــة والتنميــة البشــرية المســتدامة،
واالعتــراف بكرامــة الفــرد وحريتــه ،وقبــول التعدديــة الثقافيــة ،وتعزيــز حقــوق اإلنســان
والمســؤولية المدنية،لذلــك فــإن علــى الجامعــات أن تتحمــل مســؤوليتها لتســاهم فــي
المعرفــة وإثــراء القــدرات الفكريــة التــي مــن شــأنها بنــاء مجتمــع ســليم ،وعليهــا أن تنظــر
فــي مســؤوليتها االجتماعيــة وتجعــل ذلــك مبدئــً إرشــاديًا عريضــً لجميــع وظائفهــا .
( وزارة التعليم ،2013،ص. )5
وتقــدم الجامعــات دورًا أساســيًا فــي تنميــة المجتمعــات ورفــع شــأنها ،فوجودهــا
ونشــاطها يعــد مؤشــرًا علــى تقــدم تلــك المجتمعــات ،فــدور الجامعــة ال يقتصــر علــى
إحــداث التقــدم العلمــي والتكنولوجــي للمجتمــع ،بــل يمتــد ليشــمل جميــع مناحــي الحياة،
حتــى إن الجامعــة فــي بعــض الــدول تكــون النــواة والقاعــدة الرئيســية التــي تقــوم عليهــا
المــدن وتنشــأ علــى دعائمهــا المجتمعــات ،وتســارع الجامعــة ســواء مــن خــال االتفاقــات
مــع الهيئــات والــوزارات أو مــع جهــات محليــة وعالميــة ،بتقديــم الفكــر المتميــز والكــوادر
القــادرة علــى األداء العلمــي وتطبيقاتــه مــن خــال منهجيــات مدروســة تضمــن التنــاول
المتكامــل للقضايــا واالقتــراح المناســب للتعامــل معهــا ( رمضــان ،) 566 ،2004،كمــا أن
مــن الضــروري معرفــة أن المســؤولية االجتماعيــة بشــكل عــام ال تقتصــر علــى « إقامــة
المشــروعات التنمويــة أو الخيريــة بــل تمتــد إلى عنصــر التدريب ،فعلــى المؤسســات الصناعية
دور ومســؤولية تجــاه تنميــة أداء العاليــن فيهــا وتطويرهــم ،عــن طريــق التدريــب إلــى جانــب
مســؤوليتها فــي التعــاون مــع مؤسســات التعليــم ،وبخاصــة الجامعــات منهــا ،مــن خــال
إتاحــة الفرصــة للطلبــة والدارســين بهــا علــى التعليــم والتدريــب داخــل المصانــع « .
( عواد،2010،ص . ) 19
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لذلــك فــإن النظــرة نحــو دور الجامعــة فــي المســؤولية االجتماعيــة البــد أن تكــون نظــرة
شــاملة واســعة النطــاق ،والبــد أن ينعكــس ذلــك علــى برامجها التــي تقدمها للمــرأة حتى
تعــزز لديهــا هــذه المســؤولية تجــاه المجتمــع ،فتصبــح المــرأة واعيــة بدورهــا ومهامهــا
المجتمعيــة .
ثانيًا  :أهمية الجامعة في تنمية المسؤولية االجتماعية للمرأة :
إن إعــداد الجامعــة لألفــراد المســؤولين اجتماعيــً هــو مــن صميــم أهدافهــا ووظائفهــا
تجــاه األفــراد والمجتمــع ،وإعــداد المــرأة وتعزيــز دورهــا كمســؤولة اجتماعيــا هــو مــن
أهــم األولويــات فــي تحقيــق أهدافهــا والقيــام بوظائفهــا ،حيــث تحظــى المــرأة فــي
المجتمــع اإلســامي بشــكل عــام والمجتمــع الســعودي بشــكل خــاص ،بمكانــة عاليــة
وأهميــة كبيرة،اكتســبتها مــن تكريــم اإلســام لهــا واحتــرام المجتمــع المســلم لهــا
كمربيــة ومعلمــة وقائــدة ومتخصصــة ومفكــرة ،تمــارس دورهــا بفعاليــة وتتفانــي فــي
خدمــة مجتمعهــا وتتلمــس احتياجاتــه ومتطلباتــه .
وفــي إطــار أهــداف خطــط التنميــة التــي وضعتهــا المملكــة العربيــة الســعودية ،تســعى
وزارة التعليــم إلــى إشــراك المــرأة الســعودية فــي التنميــة االقتصاديــة والثقافيــة
واالجتماعيــة ،وأن يكــون لهــا دورًا بــارزًا فــي التطويــر والتقــدم الــذي تســعى إليــه الدولــة،
لذلــك توفــر لهــا كافــة ســبل الدعــم إلكمــال تعليمهــا وصقــل شــخصيتها وتطويــر
مهاراتهــا لشــغل كافــة الوظائــف والمهــن التــي تناســب خصوصيتهــا وقدراتهــا
وإمكاناتهــا ،ولتكــون قــادرة علــى االســهام بفاعليــة فــي خدمــة المجتمــع وتنميتــه .
كمــا تحظــى مؤسســات التربيــة والتعليــم بالمملكــة العربيــة الســعودية بإقبــال كبيــرة
مــن الفتيــات والنســاء لاللتحــاق بالبرامــج الدراســية فــي المراحــل المختلفــة ،وعلــى األخص
فــي الجامعــات ،وكمــا جــاء فــي إحصائيــة وزارة التعليــم للعــام الجامعــي 1436/1435هـــ
فقــد بلغــت « نســبة الطالبــات المســتجدات فــي برامــج الدبلــوم العالــي ،والبكالوريــوس
نســبة  ،%57و %52.7مــن إجمالــي الطلبــة المســتجدين بــكل برنامــج منهمــا علــى الترتيــب
وتمثــل أعلــى نســبة مقارنــة بجميــع البرامــج األخــرى ،يليهمــا برامــج الماجســتير والدكتوراه
بنســبة  ،%42.6و %36.7علــى الترتيــب ،فــي حيــن كانــت أقــل نســبة للطالبــات المســتجدات
 %17.4فــي برامــج الدبلــوم المتوســط « ( مركــز إحصــاءات التعليــم،1435،
1438/7/6،http://departments.moe.gov.saهـ)،ممــا يــدل علــى االقبــال الكبيــر والمتزايد
للمــرأة الســعودية علــى التعليــم الجامعــي والعالــي ،وهــذا يتطلــب مــن الجامعــات أن
تستشــعر عظــم مســؤوليتها فــي العنايــة بالبرامــج المقدمــة للمــرأة والتــي تســاهم
فــي إعدادهــا علميــً وفكريــً واجتماعيــً .
لذلــك نجــد أن الجامعــات الســعودية قــد أعطــت للمــرأة حرية اختيــار التخصــص الجامعي
الــذي يتناســب مــع رغباتهــا وميولهــا ،وبمــا يحقــق طموحاتهــا بالمشــاركة بفعاليــة فــي
تنميــة الوطــن وتحقيــق أهــداف خطــط التنميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ولذلك
توســعت الــوزارة فــي افتتــاح األقســام العلميــة فــي الجامعــات الســعودية بتخصصــات
متعــددة ،وأصبحــت المــرأة الســعودية تــدرس فــي تخصصــات علميــة كانــت فــي فتــرة
زمنيــة حكــرًا علــى الرجــل ،كالهندســة ،والعمــارة ،واإلعــام ،والقانــون ،والزراعــة ،وحمايــة
البيئــة  ( .وزارة التعليــم ،2014،ص . )17
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ويشــير تقريــر ( المــرأة الســعودية فــي التعليــم العالــي 2014،م) والــذي أصدرتــه وزارة
التعليــم أن الــوزارة تســعى إلــى « تهيئــة الكــوادر البشــرية النســائية الســعودية للعمــل
فــي الجامعــات الســعودية عضــوات هيئــة تدريــس ،مــن خــال البرامــج األكاديميــة داخــل
المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا ،باإلضافــة إلــى الــكادر البشــري النســائي المســاند،
كمــا يظهــر التقريــر نمــاذج متفوقــة مــن النســاء الســعوديات ،ممــن قدمــن إســهامات
علميــة وتقنيــة َّ متميــزة ،فتبــوأن أعلــى درجــات العلــم والتفــوق والتنافــس بيــن نظرائهــن
علــى المســتويين العربــي والعالــي ،كذلــك يعــرض مــا قامــت بــه المملكــة العربيــة
الســعودية مــن تهيئــة للبيئــة التعليميــة المناســبة للمــرأة الســعودية ،ســواء فــي إنشــاء
جامعــة خاصــة للنســاء أو مشــاريع المــدن الجامعيــة ،وذلــك تعزيــزًا لدورهــا ومشــاركتها
اإليجابيــة فــي التنميــة وخدمــة المجتمــع الســعودي ،فــي إطــار مــن القيــم اإلســامية
والثقافيــة واالجتماعيــة للمجتمــع ،وبمــا يســهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة «  ( .ص
. )11
كل ذلــك يــدل علــى أن الجامعــات الســعودية تستشــعر عظــم مســؤوليتها فــي العنايــة
بالبرامــج المقدمــة للمــرأة والتــي تســاهم فــي إعدادهــا علميــً وفكريــً واجتماعيــً ،وقــد
عملــت علــى تذليــل كل الصعوبــات والعقبــات ،لتتبــوأ المــرأة الســعودية مــكان الصــدارة
المحليــة والعالميــة بإنجازاتهــا وقدراتهــا التــي نافســت بهــا فــي المســابقات والجوائــز
والملتقيــات علــى اختــاف مســتوياتها .
وتشــكل البرامــج المجتمعيــة التــي تقدمهــا الجامعــات مــن أهــم البرامــج التــي تســاهم
فــي صقــل شــخصية المــرأة مثــل الــدورات التدريبيــة واألنشــطة الصفيــة وغيــر الصفيــة،
والحمــات االجتماعيــة فــي مكافحــة الظواهــر االجتماعيــة الســيئة واألخطــاء االجتماعية
الشــائعة ،وغيرهــا مــن البرامــج التــي تقــدم ضمــن برامــج الجامعــات وأنشــطتها ،ســواء
فــي محيــط الجامعــة نفســها أو خارجهــا .
المبحث الثالث  :جوانب قصور الجامعة في تنمية مسؤولية المرأة االجتماعية
في ضوء التغيرات المحلية والعالمية
علــى الرغــم مــن األهميــة التــي تحظــى بهــا المســؤولية االجتماعيــة فــي الجامعــات؛
إال أن هــذه المســؤولية تتــم فــي حــدود ضيقــة تقتصــر علــى تقديــم خدمــات محــددة
للمجتمــع كالقيــام باألعمــال التطوعيــة والتبرعــات العينيــة والنقديــة ،ســواء لألفــراد
المحتاجيــن فــي المجتمــع أو للمؤسســات الخيريــة كذلــك بخدمــة بعض فئــات المجتمع
مــن خــال أنشــطة وبرامــج محــدودة ولفتــرة معينــة ،أو مــن خــال برامــج تدريبيــة فــي
مجــاالت معينــة .
وال تعتبــر الجامعــات هــي المؤسســة الوحيــدة التــي تعانــي مــن هــذا القصــور فــي جانــب
المســؤولية االجتماعيــة؛ بــل أشــارت عــدة دراســات أن هنــاك قصــورًا فــي هــذا الجانــب فــي
العديــد مــن مؤسســات المجتمــع ،حيــث أشــارت دراســة ( الحارثــي ) 2009،إلــى أن  « :مســتوى
االهتمــام فــي الــدول العربيــة مـــازال يســير بخطــى بطيئــة نتيجــة عــدم اإللمــام الكافــي
مــن قبــل المنشــآت بأبعــاد المســؤولية االجتماعيـــة والخلـــط بينهــا وبيــن العمــل الخيــري
إضافــة إلــى افتقــاد البعــد عــن الجانــب التخطيطــي والتنظيمــي الــذي يحــدد المـــسار
وأولوياتــه ( « .ص . ) 4
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كمــا ورد فــي دليــل المســؤولية االجتماعيــة للجامعــات ( : )2010أن الــدول العربيــة بشــكل
عــام تعانــي مــن غيــاب ثقافــة المســؤولية االجتماعيــة أو الوعــي بمفهومهــا ،والخلــط بيــن
المســؤولية االجتماعيــة والعمــل الخيــري ،حتــى لــدى المؤسســات نفســها ،فالمســؤولية
لهــا معنــى واســع يرتبــط بااللتــزام باألنظمــة والقوانيــن المتبعــة والنواحــي الصحيــة والبيئية
ومراعــاة حقــوق اإلنســان وبخاصــة حقــوق العامليــن وتطويــر المجتمــع المحلــي ،وااللتــزام
بالمنافســة العادلــة والبعــد عــن االحتــكار وإرضــاء المســتهلك ،ومازالــت أغلــب جهــود
المســؤولية االجتماعيــة جهــود مبعثــرة أقــرب إلــى اإلحســان منهــا إلــى التنميــة ،حيــث تــكاد
تنحصــر فــي إطعــام الفقــراء ،أو توفيــر مالبــس أو خدمــات ،دون التطــرق إلــى مشــروعات
تنمويــة تغ ّيــر المســتوى المعيشــي للفقــراء بشــكل جــذري  ( .ص . ) 19
وإذا كان هــذا هــو حــال الجامعــة فــي المســؤولية االجتماعيــة فإنهــا بهــذه الطريقــة ال
تعتبــر قــد أدت مســؤوليتها االجتماعيــة بشــكل كامــل تجــاه المجتمــع الــذي ينتظــر منهــا
الكثيــر ،فهــي جــزء منــه ووجــدت مــن أجلــه ومــن أجــل أفــراده ،لذلــك فــإن هنــاك فجــوة
قائمــة بيــن الواقــع والمأمــول فــي تطبيــق المســؤولية االجتماعيــة بالشــكل الصحيــح
والمتكامــل ،ويظهــر ذلــك فــي مجــال دعــم المــرأة والفتيــات فــي المجتمــع حيــث يوجــد
تقصيــر فــي الــدور المنــوط بالجامعــة تجــاه مســؤولياتها نحــو المــرأة ،ممــا يــدل علــى وجــود
خلــل فــي سياســاتها الموجــه نحــو تعزيــز المســؤولية االجتماعيــة لــدى المــرأة ســواء كــن
مــن طالباتهــا أو منســوباتها أو مــن تقــدم لهــن الخدمــات مــن خــارج الجامعــة مــن نســاء
المجتمــع بــكل فئاتــه .
وبالرغــم مــن جهــود الجامعــات فــي مجــال اإلصالحــات والقيــام بعمليــات التطويــر
والتحديــث والربــط بالمجتمــع والتنميــة ومواكبــة المســتجدات المحليــة والعالميــة،
ومحاولــة توســيع نطــاق أدوارهــا االجتماعيــة وتعــود أســباب هــذا القصــور إلــى التغييــرات
المجتمعيــة التــي حدثــت فــي المجتمعــات ،ســواء كانــت تلــك التغييــرات محليــة أو عالميــة:
وهــي متعــددة الجوانــب واألبعــاد مثــل « فــي الجوانــب السياســية ،ومــا يتعلــق بهــا مــن
حقــوق المواطــن وواجباتــه وحريــة التعبيــر عــن رأيــه ،أو فــي الجوانــب االجتماعيــة ،ومــا
يتعلــق بالقيــم واالتجاهــات ،أو فــي الجوانــب االقتصاديــة والعولمــة وفــرص العمــل ،أو فــي
الجوانــب الثقافيــة ومــا يرتبــط منهــا بالثقافــات الوافــدة وكيفيــة التعامــل معهــا بمــا يتفــق
مــع قيــم المجتمــع وتقاليــده « ( عشــيبة، 2009،ص . ) 10
ويمكن تفصيل تلك أبعاد التغيرات المحلية والعالمية كما يلي :
أو ً
ال  :التغيرات المحلية :
تعــددت التغيــرات المحليــة التــي طــرأت علــى المجتمــع الســعودي بــدءًا بوضــع أول خطــة
للتنميــة الشــاملة فــي المملكــة عــام 1390هـــ وحتــى وقتنــا الراهــن ،ولهــذه التغييــرات تأثيــرًا
ملحوظــً علــى المجتمــع الســعودي مــن حيــث سياســاته وتوجهاتــه ونظمــه المتعــددة،
ومــن تلــك التغيــرات :
 التغيــرات التــي طــرأت بفعــل زيــادة معــدل النمــو الســكاني ،ومــا ترتــب عليــه مــن زيــادةحركــة العمــران فــي كافــة أنحــاء البــاد ،ومــا يلحــق ذلــك مــن االهتمــام بالخدمــات لكافــة
القطاعــات وشــرائح الســكان .
 التغيــرات فــي وضــع المــرأة بعــد فتــح أبــواب العلــم والتعليــم أمامهــا ،ومــا ترتــب علــىذلــك مــن تغيــر فــي نمــط العالقــات داخــل األســرة ،وتغيــر فــي دورهــا االجتماعــي ،فبجانــب
دورهــا فــي أســرتها ،فــإن عليهــا المشــاركة الفاعلــة فــي مجــاالت اإلنتــاج والخدمــات.
 تفكك األسرة الممتدة وانتشار األسرة الصغيرة بعدد أفراد أقل .108

 التغيــر فــي الــدور االجتماعــي والثقافــي للعديــد مــن المؤسســات ومــن بينهــا األســرةواالعــام والجمعيــات الثقافيــة والعلميــة .
 تنامــي الطلــب علــى التعليــم وانحســار االميــة ،خاصــة عنــد المــرأة نتيجــة لجهــود الدولــةوالمجتمــع فــي نشــر العلــم ومكافحــة األميــة.
 ارتفــاع مســتويات المعيشــة ألفــراد المجتمــع ،ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن زيــادة االســتهالكوالرغبــة فــي التســوق واقتنــاء األجهــزة الحديثــة وزيــادة حركة الســياحة فــي الداخــل والخارج
.
 زيــادة انشــطة القطــاع الحــر فــي المجــال االقتصــادي بخاصــة بعــد وجــود أعــداد كبيــرةمــن الخريجيــن بــا وظائــف ،ممــا أدى إلــى انتعــاش هــذا المجــال الحيــوي .
 شــيوع ظاهــرة اســتقدام العمالــة األجنبيــة فــي مقابــل سياســات الســعودة لبعــضالقطاعــات االقتصاديــة والخدميــة ،إذ مــا يــزال نقــص القــوى العاملــة المدربــة ظاهــرًا فــي
بعــض القطاعــات .
 تغييــرات فــي منظومــة القيــم االجتماعيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بقيــم العمــل والوقــتواالنفــاق والترويــح وغيرهــا  ( .الحامــد وآخــرون ،2004،ص  ( ) 407-406العقبــل ،2013،ص. ) 224
كمــا حصلــت تغيــرات حديثــة فــي مجتمــع المملكــة العربيــة الســعودية بعــد إعــان رؤيــة
المملكــة  ،2030حيــث دخلــت المملكــة مرحلــة جديــدة فــي سياســتها التنمويــة واالقتصاديــة
واالجتماعيــة ،حيــث تبنــت رؤيــة  2030لتكــون منهجــً وخارطــة طريــق للعمــل االقتصــادي
والتنمــوي ،وذلــك مــن خــال ثالثــة محــاور وهــي :مجتمــع حيــوي ،واقتصــاد مزدهــر ،ووطــن
طمــوح .
العامــة للمملكــة ،واألهــداف وااللتزامــات
وقــد رســمت هــذه الرؤيــة التوجهــات والسياســات
ّ
ّ
رائــدا علــى كافــة المســتويات ،وقــد تمــت إعــادة
الخاصــة بهــا ،لتكــون المملكــة نموذجــا
ً
ّ
هيكلــة بعــض الــوزارات واألجهــزة والمؤسســات والهيئــات العامــة بمــا يتوافــق مــع متطلبــات
هــذه المرحلــة ،ويحقــق الكفــاءة والفاعليــة فــي ممارســة أجهــزة الدولــة لمهامهــا
واختصاصاتهــا علــى أكمــل وجــه ،وقــد ك ّلــف مجلــس الــوزراء مجلــس الشــؤون االقتصاديــة
والتنميــة بوضــع اآلليــات والترتيبــات الالزمــة لتنفيــذ هــذه الرؤيــة ومتابعــة ذلك،واحتــوت
الرؤيــة علــى عــدد مــن األهــداف االســتراتيجية ،والمســتهدفات ،ومؤشــرات لقيــاس النتائــج،
الخاصــة بعــدد مــن المحــاور ،والتــي يشــترك فــي تحقيقهــا كل مــن القطــاع
وااللتزامــات
ّ
العــام والخــاص وغيــر الربحــي ،وأقــر مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة إطــار حوكمــة
متعــددة ،وألجــل بنــاء
فعــال ومتكامــل بهــدف ترجمــة هــذه الرؤيــة إلــى برامــج تنفيذيــة
ّ
ّ
القــدرات واإلمكانــات الالزمــة لتحقيــق األهــداف الطموحــة للرؤيــة فقــد ظهــرت الحاجــة إلــى
إطــاق برنامــج التحــول الوطنــي علــى مســتوى  24جهــة حكوميــة قائمــة علــى القطاعــات
االقتصاديــة والتنمويــة فــي العــام األول للبرنامــج ،ويحتــوي البرنامــج علــى أهداف اســتراتيجية
مرتبطــة بمســتهدفات مرحل ّيــة إلــى العــام  2020م ،ومرحلــة أولــى مــن المبــادرات التــي ســيبدأ
إطالقهــا ابتــداء مــن عــام  2016م لتحقيــق تلــك األهــداف والمســتهدفات ،علــى أن يلحقهــا
مراحــل تشــمل جهــات أخــرى بشــكل ســنوي ،واســتخدم البرنامــج وســائل مبتكــرة فــي
فعالــة للتخطيــط وتفعيــل مشــاركة
إدراك التحد ّيــات واقتنــاص الفــرص ،واعتمــاد أدوات ّ
القطــاع الخــاص والتنفيــذ وتقييــم األداء ،ووضــع المســتهدفات المرحليــة لبعــض األهــداف
االســتراتيجية للرؤيــة ( .رؤيــة1438/7/2016،5 . 2030هـــ )gov.sa/ar/ntp.http://vision2030
كل هــذه التغيــرات المحليــة التــي حصلــت فــي السياســة التنمويــة للمملكــة العربيــة
الســعودية بإعــان رؤيــة  2030ســتنعكس بآثارهــا وأبعادهــا علــى النواحــي االجتماعيــة ســواء
علــى المــدى القريــب أو البعيــد ،لمــا ســتحدثه مــن تغييــرات جذريــة فــي المجتمــع والعالقــات
االجتماعيــة ،ومتطلبــات واحتياجــات األفــراد والمؤسســات .
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ثانيًا :التغيرات العالمية :
نتيجــة لتراكــم الخبــرات اإلنســانية وتطــور البحــث العلمــي وزيــادة المعرفــة اإلنســانية
والتبــادل الثقافــي ؛ فقــد حصلــت تطــورات متالحقــة متعــددة األبعــاد والجوانــب ،مــن
أهمهــا :
 -١البعــد المعرفــي  :حيــث أدت ثــورة المعلومــات وزيــادة المعــارف فــي شــتى المجاالت
كالطــب والهندســة والعلــوم التطبيقيــة والعلــوم االجتماعيــة والتربويــة والفضــاء
وعلــوم األرض ،وانفتــاح التواصــل العالمــي والتقــدم التقنــي فــي مجــال االنترنــت
والتواصــل االجتماعــي وانتشــار المعــارف عبــر القــارات؛ أدى ذلــك إلــى بــروز مــا يســمى
بمجتمــع المعرفــة ،والــذي يعــرف كمــا ورد فــي تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة الثانــي
(  ) 2003بأنــه  « :ذلــك المجتمــع الــذي يقــوم علــى نشــر المعرفــة وإنتاجهــا وتوظيفهــا
بكفــاءة ،فــي جميــع مجــاالت النشــاط المجتمعــي « ص ،35ونجــد أن التحــول العالمــي
إلــى مجتمــع المعرفــة لــه تأثيــرات عديــدة :منهــا  « :حصــول تغيــر فــي بعــض السياســات
االقتصاديــة ،حيــث تــم توجيــه اهتمــام أكبــر لــكل مــن االبتــكار واســتثماره فــي جميــع
القطاعــات ،وابــراز مهــام جديــدة للتقنيــة واســتثمارها ،وتنميــة نشــاط ريــادة األعمــال،
وتطويــر التعليــم ،وإرســاء قواعــد التعلــم مــدى الحيــاة ،وبنــاء مهــارات القــوى العاملــة
علــى أســس حديثــة ومتقدمــة ،إضافــة إلــى انتقــال اإلدارة مــن الهيــاكل الهرميــة إلــى
الشــبكات األفقيــة ســريعة التفاعــل ،إضافــة إلــى إصالحــات هيكليــة جذريــة « ( وزارة
االقتصــاد والتخطيط1435،هـــ،ص ،) 7وغيرهــا مــن اآلثــار التــي تفــرض إدخــال إصالحــات
علــى جميــع مؤسســات المجتمــع والدولــة لمواكبــة التحــول إلــى مجتمــع المعرفــة .
 -٢البعــد المعلوماتــي والتقنــي  :حيــث أدت ثــورة المعلومــات والتطــورات والمبتكرات
العلميــة المتالحقــة إلــى حصــول ثــورة فــي تقنيــة المعلومات واالتصــاالت ،حيــث تنوعت
وســائل التقنيــة الســلكية والالســلكية كالهواتــف الذكيــة والبلوتــوث ،وتعــدد الوســائط
االلكترونيــة ،كالحاســب اآللــي ،واألجهــزة االلكترونيــة ،وأصبحــت شــبكة االنترنــت شــبكة
عالميــة تجمــع األفــراد مــن أنحــاء العالــم وتنقــل المعلومــات والصــور فــي لحظــات
معــدودة ،ودخلــت التقنيــة فــي شــتى مجــاالت الحيــاة وكان لهــا تأثيــرات متعــددة
شــملت مختلــف الجوانــب االقتصاديــة والسياســة واالجتماعيــة والسياســية ،منهــا
جوانــب إيجابيــة ومنهــا ســلبية ،ويعتمــد ذلــك علــى االســتخدام الســليم لهــا .
 -٣البعــد االقتصــادي  :حيــث ظهــرت العولمــة االقتصاديــة والتــي تعنــي التنقــل
الحــر للســلع والخدمــات ورؤوس األمــوال ،ورفــع الرســوم الجمركيــة وتجــاوز الحــدود
الوطنيــة ،مــن خــال تســهيل عبــور الســلع والخدمــات ورؤوس األمــوال وزيادة المنافســة
الدوليــة ،ومــن مظاهــرة هــذه العولمــة االقتصاديــة  :تحريــر التجــارة وأســواق رأس المــال،
واتســاع عمليــات الشــركات المتعــددة الجنســيات ،وتنامــي االندمــاج الدولــي ألســواق
الســلع والخدمــات ورؤوس األمــوال ،واســتراتيجيات التوزيــع والتغيــر التكنولوجــي الــذي
يزيــل بســرعة الحواجــز التــي تعتــرض إمكانيــات التجــارة الدوليــة فــي الســلع والخدمــات
وحركــة رؤوس األمــوال ،وتطــور االســتثمارات المباشــرة ،وتصديــر النشــاط اإلنتاجــي ،كمــا
أدت العولمــة إلــى األقلمــة أي بــروز تكتــات إقليميــة للحفــاظ علــى المصالــح المشــتركة
وتخوفــً مــن آثارهــا الســلبية مثــل  :االتحــاد األوروبي،ومجموعــة اليابــان ودول جنــوب
شــرق آســيا ،وتكتــل الواليــات المتحــدة وكنــدا والمكســيك  ( .بلونــاس،2004،ص. ) 183-182
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 -٤البعــد السياســي  :مثــل  :تالشــي الحــدود السياســية الفاصلــة بيــن الــدول ،واندماجهــا
فــي نظــم سياســية أكبــر وأوســع وأشــمل ،واتجــاه األحــزاب ونظــم الحكــم إلــى بحــث
االمتــداد إلــى مــا وراء الحــدود والفواصــل السياســية ،وتجاوز مفهوم االســتقالل والســيادة
إلــى مفهــوم المشــاركة والتفاعليــة العالميــة ،وتعميــق مفاهيــم الحريــة السياســية
ومفاهيــم الديمقراطيــة  ( .الخضيــري ،) 2001،195،ومــن التغييــرات السياســية أيضــً بــروز
مفهــوم المواطنــة العالميــة وحصــول تحــول فــي تركيــز ووعــي واهتمــام الفــرد مــن
المجــال الوطنــي إلــى المجــال العالمي،كمــا أصبحــت المنظمــات الدوليــة تؤثــر بصــورة
واضحــة علــى توجيــه التفاعــات السياســية وعمليــة صنــع القــرار السياســي فــي معظــم
دول العالــم ،وذلــك فــي ظــل ســيطرة القــوى الكبــرى علــى هــذه المنظمــات الدوليــة،
وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى تدخــل هــذه القــوى الكبــرى ســواء باألســلوب المباشــر أو مــن
خــال المنظمــات الدوليــة فــي العديــد مــن األمــور التــي كانــت مــن صميــم االختصــاص
للنظــم السياســية فــي نطــاق الدولــة ،وظهــر مفهــوم جديــد فــي هــذا المجــال وهــو
مفهــوم التدخــل الخارجــي العتبــارات إنســانية  ( .أبــو عامــود. ) 2000،36،
 -٥البعــد االجتماعــي  :ومــن األمثلــة للتغييــرات فــي هــذا البعــد كمــا ذكــر ( الزيــات) 2011،
مــا يلــي :
 تغييــر وتســارع فــي االتجاهــات نحــو العديــد مــن القضايــا مثــل قضايــا عمــل المــرأة،وقضايــا االنجــاب والســكان ،وقضايــا الــرأي والــرأي اآلخــر ،وقضايــا تولــي المــرأة مواقــع أو
مراكــز قياديــة ،وقضايــا التعليــم العالــي والجامعــي ،وقضايــا الفكــر والثقافــة وتقلــص
الطلــب علــى العمالــة اليدويــة ،وعمــل المــرأة وتعلمهــا وتبنــي وجهــات نظرهــا فــي
المســاواة مــع الرجــل فــي الحقــوق والواجبــات واألجــور ،كمــا حصــل تغيــر فــي تقبــل
المجتمــع فــي تقبــل حلــول هــذه القضايــا والتســامح حولهــا ،وبــات اآلبــاء يتقبلــون رؤى
األبنــاء ويتســامحون مــع اختالفاتهــا عــن رؤاهــم ،كمــا اهتــزت العــادات والتقاليــد الموروثة
التــي ظلــت لفتــرات طويلــة ،وقــد أســهم كل ذلــك فــي تشــكيل أفــكار ومهــارات وخبرات
علــى نحــو يتوافــق مــع متطلبــات العصــر ،ومــا أحدثتــه ثــورة المعرفــة والتكنولوجيــا .
 ظهــور صيــغ وتراكيــب جديــدة للتراكيــب االجتماعيــة حيــث تفككــت األســر الممتــدةوتنوعــت اختيــارات األجيــال الجديــدة فــي اتجــاه مــا تفرضــه تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت واقتصــاد المعرفــة ،وأصبــح هنــاك نــوع مــن التباعــد فــي أنمــاط الحيــاة
وأســاليبها الجديــدة عــن أجيــال اآلبــاء ،مثــل تأجيــل الــزواج واالرتباطــات األســرية وتفضيــل
التركيبــات األســرية الصغيــرة مــن طفــل إلــى ثالثــة أطفــال ،وكان لذلــك آثــارًا علــى الحــراك
االجتماعــي والهجــرة لاللتحــاق بالمناشــط واألعمــال ( .ص. )111 -110
 -٦البعــد الثقافــي  :مــن األمثلــة علــى التغييــرات فــي هــذا البعــد  :تحــول القواعــد
واألحــكام األخالقيــة التــي تشــكل بعــض خصوصيــات الثقافــة الفرعيــة إلــى آليــات باهتــة
وواهنــة فــي تأثيرهــا علــى الســلوك فــي ظــل هــذا االنفتــاح الفكــري والثقافــي كناتــج مــن
نواتــج العولمــة وتداعياتهــا ،ومــال العديــد مــن أفــراد المجتمعــات إلــى إحــال قواعــد
وأحــكام أخالقيــة عالميــة الشــكل والمحتــوى ،كمــا أدت التحــوالت الثقافيــة إلــى إحــداث
مــا يســمى بالصدمــة الثقافيــة ،ومــع تتابــع وتدفــق واســتمرار هــذه الصدمــات الثقافيــة
يتجــه الفــرد للمقارنــة بيــن القيــم واألحــكام األخالقيــة التــي تشــربوها ،وبيــن تلــك التــي
غمرتهــم بهــا األطــر الثقافيــة األخــرى ،ونظــرًا ألن المدخــات الوافــدة أكثــر حداثــة وقــدرة
علــى اشــباع حاجاتهــم المعاصــرة ،فإنهــم يتبنونهــا ويتخلــون عــن موروثاتهــم .
( الزيات. ) 116-115 ،2011،
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كل هــذه التغيــرات ســواء علــى الصعيــد المحلــي أو العالمــي كان وســيكون لهــا تأثيــرات
علــى قيــام الجامعــات بالــدور المنــوط بهــا فــي جانــب تعزيــز مســؤولية المــرأة االجتماعيــة،
حيــث تؤثــر تلــك التغيــرات بــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى المجتمــع المحلي،وعلــى األدوار
التــي ينبغــي أن تقــوم بهــا المــرأة فــي مجتمعهــا ،حيــث أصبحــت المــرأة تعيــش فــي
مجتمــع مفتــوح ومســتقبل للثقافــات الخارجيــة والتطــورات العالميــة ،وتؤثــر فيــه التغييرات
المحليــة والعالميــة .
لذلــك فــإن المجتمــع ينتظــر مــن الجامعــات دورًا أكثــر فاعليــة يتناســب مــع حجــم تلــك
التغيــرات ،وهــذا هــو المتوقــع والمأمــول؛ حيــث يــرى المستشــرفون للمســتقبل التعليمــي
أنــه نتيجــة لهــذه التغيــرات المتعــددة ســيكون هنــاك دورًا متغيــرًا لجامعــات المســتقبل،
حيــث ســيزداد تدخلهــا فــي مجــاالت التنميــة االجتماعيــة بصــورة أكبــر ،كمــا أن وظائفهــا
ســتتحدد فــي توليــد المعرفــة ،وتشــجيع االبتــكار ،وتقديــم الخدمــات التــي تســهل عمليــات
التغيــر والتكيــف واإلنمــاء  ( .العقيــل ،2013،ص. ) 224
وعلــى الجامعــات أن تتغلــب علــى تلــك التغيــرات والمعوقــات األخــرى التــي تواجههــا
فــي تطبيــق المســؤولية االجتماعيــة ،ومــن المعوقــات مــا أشــار إليهــا دليــل المســؤولية
للجامعــات (  ) 2010منهــا :
 تعدد التعاريف والفلسفات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية . عدم ثبات مستوى البنى التحتية التي تدعم المسؤولية االجتماعية . بطء استجابة التعليم العالي لخبرات الشركاء المجتمعيين والدارسين ومعارفهم . مواجهــة الدارســين واألكاديمييــن ألعبــاء متعــددة تتنافــس جميعهــا علــى وقتهــمالمتــاح .
 ال ينظــر لموضــوع االندمــاج فــي القضايــا المدنيــة واالجتماعيــة والسياســية دائمــً كقضايــاتقــع فــي صلــب اســتراتيجيات الجامعــات فــي انجــاز رســالتها .
 عدم كفاية االحتياجات التمويلية  ( .ص . ) 32باإلضافــة إلــى وجــود ثقافــة ســائدة تجعــل مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة للجامعــات
مقصــورا علــى الوظيفــة الثالثــة وهــو خدمــة المجتمــع بالبرامــج والخدمــات التطوعيــة
فقــط ،ممــا أدى إلــى وجــود قصــور فــي برامــج الجامعــات فــي جانــب تعزيــز مســؤولية
المــرأة االجتماعيــة نحــو مجتمعهــا ،تلــك المســؤولية التــي ليــس لهــا حــدود معينــة بــل
شــاملة ألي مجــال يمكــن خدمــة المجتمــع فيــه ،ويكــون باالســتفادة مــن كل إمكانيــات
المــرأة وقدراتهــا مــن أجــل مجتمعهــا الــذي ينتظــر منهــا أدوارًا إيجابيــة لتســاهم فــي
تنميتــه وتطويــره ،وتكــون فــردًا فعــا ً
ال فــي الوطــن تســعى لنهضتــه ورفعتــه ،بــل وتتعــدى
كل ذلــك لتنافــس بقدراتهــا وامكاناتهــا المجتمعــات األخــرى ويمتــد خيرهــا للعالــم أجمــع .
المبحث الرابع  :الدور المأمول من الجامعة في تنمية مسؤولية المرأة االجتماعية
في ضوء رؤية 2030
يقــع علــى الجامعــة مهمــة تنميــة شــخصية المــرأة وتطويــر اتجاهاتهــا ورعايــة ميولهــا
واهتماماتهــا ،لتصبــح إيجابيــة وفعالــة تخــدم نفســها وأســرتها ومجتمعهــا بمــا لديهــا مــن
إمكانيــات وقــدرات ومواهــب ،وتكــون معطــاءة ومتفانيــة فــي ذلــك .
لذلــك فــإن مــن أهــم أولويــات الجامعــة أن تقــدم للمــرأة كل مــا يســاهم فــي تعزيــز
شــخصيتها بمختلــف جوانبهــا ،بمــا فيهــا الجانــب االجتماعــي ،والــذي إذا مــا تــم اســتثماره
وتنميتــه فــإن كل المجتمــع ســيجني ثمــار ذلــك ،حيــث تعتبــر المــرأة قــوة مؤثــرة فــي
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المجتمــع ألهميتهــا ومكانتهــا ،حيــث تعتبــر األم والزوجــة والبنــت واألخــت ،ونتيجــة إلقبالها
علــى طلــب العلــم والمعرفــة فقد أصبحــت متخصصة فــي شــتى المجــاالت العلمية،لذلك
فهــي تشــارك الرجــل أعبــاء الحيــاة وتحمــل همــوم المجتمــع المتعددة،وتســعى إلــى
تنميتــه وحــل مشــكالته وتطويــره حســب موقعهــا وتخصصهــا العلمــي وخبرتهــا العمليــة
وقيامهــا باألبحــاث العلميــة .
وتتطلــع الجامعــات ألدوار أكثــر فاعليــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030
والتــي جــاءت إلحــداث نقلــة تطويريــة فــي التنميــة الوطنيــة ،والتحويــل مــن االعتمــاد علــى
النفــط إلــى االقتصــاد المعرفــي ،والــذي يجعــل مــن القــوة البشــرية والمعرفية أساســً للبناء
والتطويــر ،وقــد تناولــت الرؤيــة أدوار المــرأة الســعودية فــي تحقيــق التحــول الوطني،والتــي
تجعــل للمــرأة إســهامًا هامــً وبــارزا فــي المجــال االجتماعــي ،والــذي سيشــكل قــوة داعمــة
للتحــول الوطنــي الشــامل ،مــع محاولــة تجــاوز التحديــات والتغييــرات المحليــة والعالميــة
التــي تواجههــا.
لذلــك فــإن المأمــول مــن الجامعــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  2030أن تســعى مــن خــال
برامجهــا وأقســامها وكلياتهــا إلــى صياغــة شــخصية المــرأة وجعلهــا أكثــر إيجابيــة،
متعلمــة وواعيــة ومثقفــة ،صاحبــة رأي ســديد ،قويــة فــي الحــق ،تعــرف حقوقهــا وتلتــزم
بواجباتها،وتعــرف قــدر اآلخريــن ومكانتهــم ،ومــن المهــم أيضــً فــي دعــم االســتفادة
مــن دور الجامعــة توســيع دائــرة المســتفيدات مــن الجامعــة فــا تقتصــر علــى الطالبــات
المنتظمــات ،بــل تمتــد الفائــدة لتشــمل فئــات عديــدة مــن المجتمــع ،مــن خــال التعليــم
المســتمر والمفتــوح ،والــدورات التدريبيــة والملتقيــات العلميــة والثقافيــة والترفيهيــة ،والتــي
تهــدف إلــى رفــع المســتوى العلمــي وتنميــة القــدرات والمهــارات وخدمــة المجتمــع .
ويمكــن االســتفادة مــن جهــود الهيئــات والمنظمــات العالميــة فــي هــذا الجانــب والتــي
وضعــت قواعــد وأســس وآليــات لدعــم وتعزيــز المســؤولية االجتماعيــة للمؤسســات ،مثــل
المواصفــة الدوليــة االيــزو  26000للمســئولية االجتماعيــة ،والتــي أصدرتهــا المنظمــة الدوليــة
للتقييــس عــام ،2008والتــي تســاعد علــى صياغــة اســتراتيجية طويلــة األجــل للمســؤولية
االجتماعيــة وكيفيــة تطبيقهــا مهمــا كانــت طبيعــة العمل،وقــد رجعــت الباحثــة إلــى
المواصفــة  26000واســتفادت منهــا فــي وضــع بعــض المحــاور لتفعيــل دور الجامعــة فــي
تنميــة المســؤولية االجتماعيــة للمــرأة .
وتــرى الباحثــة أنــه يمكــن تحديــد دور الجامعــة فــي تنميــة المســؤولية االجتماعيــة للمــرأة
مــن خــال المحــاور التاليــة :
المحــور األول :األســس العامــة التــي تنطلــق منهــا الجامعــة فــي تعزيــز مســؤولية
المــرأة االجتماعيــة :
هنــاك مجموعــة مــن األســس التــي ينبغــي أن تنطلــق مــن الجامعــة لتعمــل علــى تعزيــز
مســؤولية المــرأة االجتماعيــة وهــي :
أو ً
ال  :إجــراء تعديــات هيكليــة فــي الجامعــات باســتحداث إدارة خاصــة بالمســؤولية
االجتماعيــة ،تعمــل علــى دعــم وتعزيــز العالقــات والشــراكات مــع مؤسســات المجتمــع
األخــرى وتقتــرح ســبل تعزيــز مســؤولية المــرأة االجتماعيــة وطــرق تطبيقهــا واآلليــات
المقترحــة .
ثانيــً  :وضــع خطة اســتراتيجية لتفعيــل دور الجامعة في تعزيز مســؤولية المــرأة االجتماعية
محــددة الرؤيــة واألهــداف واآلليــات ومؤشــرات األداء،وااللتــزام بمعاييــر ومحتويــات مواصفــة
األيــزو  26000لضمــان الجــودة في تنفيــذ الخطة االســتراتيجية.
113

ثالثـ ُا  :نشــر ثقافــة المســؤولية االجتماعية ورفــع الوعــي بمفهومها الصحيــح وأهميتها
بيــن الطالبــات والمنســوبات وأفــراد المجتمع ،باالســتفادة من وســائل اإلعــام والتواصل
االجتماعــي بمختلــف أنواعهــا لتوصيل رؤية ورســالة وأهــداف المســؤولية االجتماعية .
رابعــً  :بنــاء قاعــدة بيانــات ألولويــات المجتمــع التــي تظهــر الحاجــة فيهــا إلــى مبــادرات
ومشــاريع اجتماعيــة تبــرز دور المســؤولية االجتماعيــة للمــرأة فــي تناولهــا وتفعيلهــا .
خامســً  :بنــاء القــدرات والقيــادات النســائية التــي تســتطيع القيــام بمهــام المســؤولية
االجتماعيــة ،باختيــار المبــادرات وإعدادهــن إعــدادًا جيــدًا بشــكل علمــي مــع تنميــة
مهاراتهــن وقدراتهــن بالــدورات التدريبيــة واطالعهــن علــى تجــارب المؤسســات األخــرى
والــدول المتميــزة فــي هــذا المجــال .
سادســً  :البحــث عــن شــراكات مــن خــارج الجامعــة للتعــاون فــي القيــام بواجبــات
المســؤولية االجتماعيــة ،ســواء مــع مــدارس التعليــم العــام أو الجامعــات األخــرى،أو
مؤسســات المجتمــع ورجــال األعمــال المبادريــن .
ســابعًا :توفيــر التمويــل المناســب لتنفيــذ خطــة وبرامــج المســؤولية االجتماعيــة ،مثــل
وضــع صنــدوق للمســؤولية االجتماعيــة يســاهم فيــه جميــع الطالبــات والمنســوبات
وأفــراد المجتمــع .
ثامنــً :توفيــر البيئــة والبنــى التحتيــة المناســبة والمحفــزة لتنفيــذ برامــج المســؤولية
االجتماعيــة ،وإضفــاء روح وحمــاس العمــل فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة بيــن
العامــات والمتلقيــات للعمــل .
تاسعًا :وضع الجامعة لمحفزات لتعزيز مسؤولية المرأة االجتماعية ،مثل :
 تخصيــص جوائــز تطلقهــا عمــادات الجامعة وأقســامها ووحداتهــا المختلفة تختصبالبحــوث العلميــة في موضوعــات المســؤولية االجتماعية والتنميــة المجتمعية .
 تكريــم الباحثــات المختصــات فــي الشــؤون االجتماعيــة وتنميــة المجتمــع والخدمــةاالجتماعيــة .
 تقديم تسهيالت ومميزات للمسؤوالت اجتماعيًا في مؤسسات المجتمع . تنظيــم جائــزة ســنوية للمســؤولية االجتماعيــة ألفضــل تجربــة للمــرأة فــي المجتمــعوتكريــم للفتيــات والنســاء المتميــزات مجتمعيــً.
عاشــرًا :التغلــب علــى المعوقــات والتحديــات التــي تواجــه الجامعــات فــي تعزيــز
المســؤولية االجتماعيــة للمــرأة ،ســواء مــن داخــل الجامعــة أو فــي المجتمــع .
الحــادي عشــر  :العنايــة بعوامــل نجــاح دور الجامعــة فــي تعزيــز مســؤولية المــرأة
االجتماعيــة ،والتــي منهــا :
 االلتــزام بتفعيــل الرؤيــة والرســالة واألهــداف التــي وضعتهــا الجامعــة لتفعيــل دورهــافــي المســؤولية االجتماعيــة .
 العنايــة بتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية التــي تضعهــا الجامعــة ،مــع وضــع الخطــطالمرحليــة والســنوية ومؤشــرات األداء.
 القيــام بالدراســات واألبحــاث لمعرفــة أولويــات المجتمــع واحتياجاتــه والمجــاالتالتــي تتطلــب جهــودًا مــن الجامعــة والمــرأة لتفعيــل المســؤولية االجتماعيــة فيهــا .
 إصــدار التقاريــر الســنوية والدوريــة التــي توضــح ســير العمــل واإلنجــازات التــي حققتهــاالجامعــة فــي المجــال ،والمعوقــات التــي تقــف فــي طريــق التقــدم والتميــز فــي
العمــل .
 إعالن النتائج والعوائد التي حققتها الجامعة في مجال المسؤولية االجتماعية .الثانــي عشــر  :الحــرص علــى تحقيــق الجامعــة لعوائــد وفوائــد المســؤولية
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االجتماعية،والتــي منهــا :
1.1تحســين األداء بالنســبة للطالبــات أو المنســوبات أو الفئــات المســتفيدة فــي
المجتمــع ،حيــث أن إعــداد المــرأة المســؤولة اجتماعيــا يعــود بالفائــدة علــى
المــرأة نفســها وعلــى المجتمــع ككل .
2.2تخفيــض التكاليــف التــي قــد تحتاجهــا الجامعــة فــي تنفيــذ أنشــطتها ،حيــث
تتعــاون وتتعاضــد مؤسســات المجتمــع فــي تنفيذهــا.
3.3تعزيــز دور وأهميــة الجامعــة فــي المجتمــع ،ســواء مــن الناحيــة العلميــة أو
الفكريــة أو البحثيــة أو الثقافيــة أو الخدميــة .
4.4توســيع اســتيعاب الجامعــة لمشــكالت المجتمــع وقضايــاه ومتطلباتــه،
والتحديــات التــي تواجهــه ،بمــا فيهــا مــا المشــكالت والتحديــات التــي تخــص
جانــب المــرأة .
5.5اإلســهام الفعــال مــن الجامعــة فــي إحــداث تغييــرات إيجابيــة فــي ســلوك
النســاء والفتيــات ونظرتهــم للعمــل الجماعــي والمجتمعــي ،وكذلــك تغييــرات
فــي المجتمــع بكافــة مؤسســاته .
 6.6تعزيــز مخرجــات الجامعــة وإثراءهــا بالتميــز فــي تفعيــل دورة المــرأة فــي
المســؤولية االجتماعيــة .
7.7دعــم والء المجتمــع للجامعــة ،حيــث ال تكــون الجامعة في معزل عــن المجتمع
وتطلعاتــه وطموحاتــه ومشــكالته ،بــل تكــون مســاهمة ايجابيــً فــي كل مــا
يحتاجــه المجتمــع ،وخاصــة فــي قضايــا المــرأة والموضوعــات التــي تهمهــا .
المحــور الثانــي  :منهجيــة تفعيــل دور الجامعــة فــي تعزيــز مســؤولية المــرأة
االجتماعيــة :
تقتــرح الباحثــة المنهجيــة التاليــة لــدور الجامعــة فــي تعزيــز مســؤولية المــرأة
االجتماعيــة والتــي تعتبــر جــزء مــن الخطــة االســتراتيجية العامــة التــي تضعهــا
الجامعــة ،وفيمــا يلــي تفصيــل المنهجيــة المقترحــة :
أو ً
ال  :رؤية الجامعة في تعزيز مسؤولية المرأة االجتماعية :
مبــادرات وإســهامات متميــزة للمــرأة الســعودية فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة
تحقــق أهــداف الجامعــة وتلبــي المتطلبــات المجتمعيــة والوطنيــة ،وتحقــق
التنافســية والريــادة العالميــة .
ثانيًا  :رسالة الجامعة في تعزيز مسؤولية المرأة االجتماعية :
تســاهم المــرأة الســعودية فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة بفاعليــة وكفــاءة
وإبــداع ،وذلــك مــن خــال الخطــة االســتراتيجية وآليــات التنفيــذ واألولويــات
المجتمعيــة التــي وضعتهــا الجامعــة ،بحيــث تكــون المــرأة علــى مســتوى عــال مــن
اإلعــداد والتدريــب والقــدرة علــى أداء دورهــا كمســؤولة اجتماعيــً .
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ثالثًا  :مجاالت المسؤولية االجتماعية للمرأة التي تسعى الجامعة إلى تعزيزها :
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رابعــً  :أهــداف الجامعــة فــي تعزيــز مســؤولية المــرأة االجتماعيــة واآلليــات
والبرامــج والمبــادرات المقترحــة ومؤشــرات األداء:
يمكــن وضــع آليــات لتفعيــل دور الجامعــة فــي تعزيــز مســؤولية المــرأة االجتماعيــة
وفقــً للمجــاالت المذكــورة وذلــك كمــا يلــي :
 -1مجال التعليم األكاديمي ونشر المعرفة
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 -2مجال البحث العلمي وتوليد المعرفة
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-3مجــال األنشــطة الصفيــة وغيــر الصفيــة وتنميــة جوانــب الشــخصية
ا لمختلفــة
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-4مجال المبادرات االجتماعية والوالء واالنتماء الوطني

-5مجال التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة
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-6مجال المشكالت والقضايا االجتماعية

-7مجال التدريب وتطوير المهارات
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-8مجال التنمية االقتصادية

-9في مجال العالمية والمجتمع اإلنساني
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خاتمة البحث :
أو ً
ال  :النتائج :
توصلت الباحثة إلى النتائج التالية :
 لــم يجعــل اإلســام للمــرأة حــدًا للعطــاء والقيــام بالمســؤوليات بــل فتــح لهــا جميــعالمجــاالت للمشــاركة والعمــل والخدمــة ،ســواء فــي المجــاالت الدينيــة أو الدعويــة
أو االجتماعيــة أو االقتصاديــة أو السياســية ،حيــث ألقــى علــى عاتــق المــرأة مســؤولية
بــدء مــن والديهــا وأبنائهــا وزوجهــا
اجتماعيــة فــي القيــام بدورهــا نحــو اآلخريــن
ً
وأســرتها وصــو ً
ال إلــى مجتمعهــا المحيــط بهــا والمجتمــع اإلنســاني.
 للجامعــات دور كبيــر فــي جوانــب التنميــة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة لمــاتزخــر بــه مــن عقــول وخبــرات وقــدرات ألســتاذتها وباحثيهــا ومســؤوليها ،وبذلــك هــي
منــارة الستشــراف المســتقبل وبنــاءه ،ومنبعــً للعلــوم والمعــارف ،وحلقــة أساســية
فــي خدمــة المجتمــع وتنميتــه .
 النظــرة نحــو دور الجامعــة فــي المســؤولية االجتماعيــة البــد أن تكــون نظــرة شــاملةواســعة النطــاق ،والبــد أن ينعكــس ذلــك علــى برامجهــا التــي تقدمهــا للمــرأة حتــى
تعــزز لديهــا هــذه المســؤولية تجــاه المجتمــع ،فتصبــح المــرأة واعيــة بدورهــا ومهامهــا
المجتمعيــة .
 تشــكل البرامــج المجتمعيــة التــي تقدمهــا الجامعــات مــن أهــم البرامــج التــيتســاهم فــي صقــل شــخصية المــرأة مثــل الــدورات التدريبيــة واألنشــطة الصفيــة وغيــر
الصفيــة ،والحمــات االجتماعيــة فــي مكافحــة الظواهــر االجتماعيــة الســيئة واألخطاء
االجتماعيــة الشــائعة ،وغيرهــا مــن البرامــج التــي تقــدم ضمــن برامــج الجامعــات
وأنشــطتها ،ســواء فــي محيــط الجامعــة نفســها أو خارجهــا .
 بالرغــم مــن جهــود الجامعــات فــي مجــال اإلصالحــات والقيــام بعمليــات التطويــروالتحديــث والربــط بالمجتمــع والتنميــة ومواكبــة المســتجدات المحليــة والعالميــة،
ومحاولــة توســيع نطــاق أدوارهــا االجتماعيــة؛ إال أن هنــاك قصــورًا فــي دورهــا فــي
تنميــة مســؤولية المــرأة االجتماعيــة وتعــود أســباب هــذا القصــور إلــى التغيــرات
المحليــة والعالميــة.
 رؤيــة  2030ســتنعكس بآثارهــا وأبعادهــا علــى النواحــي االجتماعيــة ســواء علــىالمــدى القريــب أو البعيــد ،لمــا ســتحدثه مــن تغييــرات جذريــة فــي المجتمــع والعالقات
االجتماعيــة ،ومتطلبــات واحتياجــات األفــراد والمؤسســات.
 التغيــرات ســواء علــى الصعيــد المحلــي أو العالمــي تؤثــر بشــكل مباشــر وغيــرمباشــر علــى المجتمــع المحلــي ،وعلــى األدوار التــي ينبغــي أن تقــوم بهــا المــرأة فــي
مجتمعهــا ،حيــث أصبحــت المــرأة تعيــش فــي مجتمــع مفتــوح ومســتقبل للثقافــات
الخارجيــة والتطــورات العالميــة.
 تتطلــع الجامعــات ألدوار أكثــر فاعليــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030والتــي جــاءت إلحــداث نقلــة تطويريــة فــي التنميــة الوطنية،والتحويــل مــن االعتماد
علــى النفــط إلــى االقتصــاد المعرفــي ،والــذي يجعــل مــن القــوة البشــرية والمعرفيــة
أساســً للبنــاء والتطويــر ،وقــد تناولــت الرؤيــة أدوار المــرأة الســعودية فــي تحقيــق
التحــول الوطنــي .
 مــن أســباب القصــور فــي دور الجامعــة فــي تنميــة المســؤولية االجتماعيــة وجــودثقافــة ســائدة تجعــل مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة للجامعــات مقصــورا علــى
الوظيفــة الثالثــة وهــو خدمــة المجتمــع بالبرامــج والخدمــات التطوعيــة فقــط ،ممــا
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أدى إلــى وجــود قصــور فــي برامــج الجامعــات فــي جانــب تعزيــز مســؤولية المــرأة
االجتماعيــة نحــو مجتمعهــا .
 المأمــول مــن الجامعــات فــي ضــوء رؤيــة  2030أن تســعى مــن خــال برامجهــاوأقســامها وكلياتهــا إلــى صياغــة شــخصية المــرأة وجعلهــا أكثــر إيجابيــة ،متعلمــة
وواعيــة ومثقفــة ،صاحبــة رأي ســديد ،قويــة فــي الحــق ،تعــرف حقوقهــا وتلتــزم
بواجباتهــا ،وتعــرف قــدر اآلخريــن ومكانتهــم .
 مــن المهــم فــي دعــم االســتفادة مــن دور الجامعــة توســيع دائــرة المســتفيداتمــن الجامعــة فــا تقتصــر علــى الطالبــات المنتظمــات ،بــل تمتــد الفائــدة لتشــمل فئــات
عديــدة مــن المجتمــع ،مــن خــال التعليــم المســتمر والمفتــوح ،والــدورات التدريبيــة
والملتقيــات العلميــة والثقافيــة والترفيهيــة ،والتــي تهــدف إلــى رفــع المســتوى
العلمــي وتنميــة القــدرات والمهــارات وخدمــة المجتمــع.
ثانيًا  :التوصيات :
توصي الباحثة بما يلي :
 علــى الجامعــات اســتحداث إدارة خاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة ،ووضــع خطــةاســتراتيجية لتفعيــل دور الجامعــة فــي تعزيــز مســؤولية المــرأة االجتماعيــة محــددة
الرؤيــة واألهــداف واآلليــات ومؤشــرات األداء ،وتهيئــة البيئــة المناســبة وتنويــع أنشــطتها
االجتماعيــة وتوفيــر الدعــم المــادي .
 علــى الجامعــات تأســيس قاعــدة لإلعــام الهــادف لنشــر الثقافــة اإليجابيــةفــي المجتمــع ومــن جهودهــا نشــر ثقافــة المســؤولية االجتماعيــة ورفــع الوعــي
بمفهومهــا الصحيــح وأهميتهــا بيــن الطالبــات والمنســوبات وأفــراد المجتمــع .
 علــى القطــاع الخــاص ورجــال األعمــال دعــم تعزيــز مســؤولية المــرأة االجتماعيــةبالمشــاركة الماديــة والمعنويــة ،بتخصيــص مبالــغ ماليــة لدعــم البرامــج االجتماعيــة
وتخصيــص الجوائــز والمســابقات لتشــجيع النســاء والفتيــات لاللتحــاق بالمبــادرات
االجتماعيــة ،وبعمــل شــراكات مــع الجامعــة فــي المجــاالت االجتماعيــة .
 علــى القائميــن علــى تحديــث المناهــج فــي الجامعــات تضميــن مفهــوم المســؤوليةاالجتماعيــة فــي المقــررات الدراســية واألنشــطة الصفيــة وغيــر الصفيــة .
 علــى الجامعــات تشــجيع علــى إجــراء الدراســات العلميــة في مجــال تعزيز مســؤوليةالمــرأة االجتماعيــة ،بتنظيــم المؤتمــرات وورش العمــل والنــدوات والملتقيــات العلميــة
مــع أفــراد المجتمــع .
ثالثًا  :المقترحات :
تقتــرح الباحثــة إجــراء دراســة ميدانيــة عــن واقــع المســؤولية االجتماعيــة للمــرأة فــي
الجامعــات مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطالبــات ،وكذلــك دراســة عــن
دور اإلعــام فــي تنميــة مســؤولية المــرأة االجتماعيــة .
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ملخص الدراسة :
هدفــت الدراســة إلــى تحديــد أهــم المتطلبــات التربويــة الالزمــة لطالبــات المرحلــة
الجامعيــة فــي ثالثــة مجــاالت ،هــي :التعليميــة ،واالجتماعيــة ،واالقتصاديــة فــي ضــوء
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  ،2030وذلــك باســتخدام المنهــج الوصفــي ،وتــم
إجــراء الدراســة علــى عينــة عشــوائية قوامهــا ( )387طالبــة مــن طالبــات جامعــة الطائف
بمختلــف التخصصــات (العلمية-اإلنســانية) والمســتوى الدراســي (الثانــي  -الثامــن)،
كمــا تــم تطبيــق اســتبانة بالمتطلبــات التربويــة للطالبــة الجامعيــة مــن إعــداد الباحثــة،
ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت الدراســة لهــا مــا يلــي:
 قائمــة بالمتطلبــات التربويــة فــي المجــال :التعليمــي واالجتماعــي واالقتصــادي فــيضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030تشــتمل علــى ( )41متطلــب.
 موافقــة أفــراد عينــة الدراســة علــى عبــارات المحــور األول :المتطلبــات التربويــةالتعليميــة ،حيــث بلــغ متوســط درجــات اســتجابات الطالبــات علــى عبــارات هــذا المحــور
(.)2.84
 موافقــة أفــراد عينــة الدراســة علــى عبــارات المحــور الثانــي :المتطلبــات التربويــةاالجتماعيــة حيــث بلــغ متوســط درجــات اســتجابات الطالبــات علــى عبــارات هــذا المحــور
(.)2.88
 موافقــة أفــراد عينــة الدراســة علــى عبــارات المحــور الثالــث :المتطلبــات التربويــةاالقتصاديــة ،حيــث بلــغ متوســط درجــات اســتجابات الطالبــات علــى عبــارات هــذا المحــور
(.)2.89
 عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بيــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول تحديــدالمتطلبــات التربويــة الالزمــة لطالبــات المرحلــة الجامعيــة تعــزى لمتغيــر المســتوى
الدراســي.
 عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بيــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول تحديــدالمتطلبــات التربويــة فــي المجاليــن :االجتماعــي ،واالقتصــادي تعــزى لمتغيــر التخصــص.
فــي حيــن وجــدت فــروق دالــة إحصائيــا فــي اســتجابات أفــراد العينــة علــى المحــور األول
(المتطلبــات التربويــة التعليميــة) عنــد مســتوى  ،0.05وكانــت الفــروق فــي اتجــاه فئــة
تخصــص اآلداب.
وقــد قدمــت الدراســة بعــض التوصيــات مــن أهمهــا :تضميــن المتطلبــات التربويــة الواردة
فــي هــذه الدراســة فــي الخطــط االســتراتيجية للجامعــات الســعودية بمــا يســهم فــي
ً
وفقــا لمتطلبــات
االســتثمار الجيــد بمدخــات التعليــم ونظمــه وتحســين مخرجاتــه
ً
وأيضــا ربــط إنشــاء المنصــات التــي تعنــى بالمــوارد البشــرية فــي القطاعــات
رؤيــة ،2030
المختلفــة بمتطلبــات مخرجــات الجامعــات الســعودية.
الكلمات المفتاحية :المتطلبات التربوية ،التعليم الجامعي ،رؤية السعودية.2030
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* مقدمة:
يتميــز العصــر الحالــي بســرعة التغيــر ،وقــد نتــج عــن هــذه التغيــر جملــة مــن التحديــات
المختلفــة التــي أدت إلــى ازديــاد الحيــاة المعاصــرة تعقيــدًا عمــا كانــت عليــه مــن قبــل،
فقــد فرضــت التغيــرات فــي مجــاالت الحيــاة المختلفــة ثقافــات وقضايــا ومســتجدات
ووقائــع تتطلــب القيــام بــدور تربــوي فعــال ،وذلــك مــن خــال تنشــئة أجيــال تمتلــك
قيــم ومبــادئ وقــدرات ومهــارات تســهم فــي إدراكهــا ووعيهــا واالســتجابة لهــا بمــا
يحقــق االلتــزام بثوابــت الديــن اإلســامي ومبادئــه ،والمحافظــة علــى الهويــة اإلســامية،
وتحقيــق التقــدم والتطــور المنشــود علــى كافــة المســتويات الفرديــة والمجتمعيــة
والعالميــة ،ويقــع هــذا الــدور بشــكل رئيــس علــى عاتــق العديــد مــن المؤسســات التربوية،
وفــي مقدمتهــا الجامعــات ،وذلــك بحكــم أهميــة دورهــا ورســالتها ورؤيتهــا وأهدافهــا.
وهــذا مــا أكــده كايــد (2011م ،ص )285بقولــه :أن األهميــة المركزيــة للجامعــة تنطلــق مــن
حيــث كونهــا أضحــت في ظــل التحــوالت الجديدة ،وفيمــا تشــهده المجتمعــات الحديثة
والمعاصــرة مــن أهــم المؤسســات االجتماعيــة وأخطرهــا ،نظــرا لعظــم مهامهــا
التربويــة والعلميــة والسياســية واالقتصاديــة ،يتمثــل بعضهــا فــي تكوين العنصر البشــري
وتأهيلــه علميــا ومهنيــا وفكريــا وسياســيا ،فهــي تمــد مختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة
ومؤسســات المجتمــع المدنــي بمــا تحتاجــه مــن قــوى بشــرية مؤهلــة لإلســهام فــي
مشــاريع التنميــة والتحديــث.
فالــدول تعتمــد فــي تخطيطهــا للحاضــر والمســتقبل علــى التعليــم كأداة مهمــة
فــي التنميــة بمفهومهــا الواســع .واإلنســان هــو محــور التنميــة والــذي يركــز علــى توفيــر
حقوقــه وصيانــة كرامتــه والوفــاء بحاجاتــه األساســية ،والمشــاركة فــي بنــاء مجتمعــه
وتطــوره ،وهــذا يتطلــب تنميــة مختلــف طاقاتــه الروحيــة والجســمية والعقليــة مــن
خــال تزويــده بالمعلومــات والمعــارف والمهــارات والعــادات واالتجاهــات والقيــم الالزمــة
للقيــام بــأدواره ومســؤولياته المختلفة فــي عملية التنميــة (عبدالســام2006 ،م ،ص .)274
والجامعــة مــن أهدافهــا تدريــب الطــاب علــى المهــارات التقنيــة المتقدمــة ،وتوســيع
نطــاق المعرفــة واإلدراك الحاليــة ونشــرها فــي شــتى المجــاالت ،وفتــح المجــال لتدريــس
القيــم االجتماعيــة واألخالقيــة والدينيــة.
وأحــد أهــم األهــداف الجوهريــة للجامعــات هــو رعايــة البحــوث المبدعــة ومــن ثــم
اكتشــاف معــارف جديــدة وطــرق جديــدة إلدراك العلــوم فــي كل المجــاالت التطبيقيــة
مثــل الطــب والتقنيــة وإدارة األعمــال ،وفــي المجــاالت ذات التوجــه النظــري أو المبنيــة
علــى القيمــة مثــل الرياضيــات والعلــوم االجتماعيــة والعلــوم اإلنســانية (العقيلــي
وهمفريز1434،هـــ ،ص.)11
لذلــك تعــد الجامعــة أداة المجتمــع فــي إعــداد كــوادره وطاقاتــه وقياداتــه .تؤثــر وتتأثــر
بخطــط التنميــة التــي يحددهــا المجتمــع؛ بــل يقــع عليهــا العــبء الكبيــر فــي تنفيــذ تلــك
الخطــط والبرامــج التطويريــة.
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وحرصــا مــن حكومــة المملكــة
وتســعى إلــى تحقيــق التنميــة فــي كافــة المجــاالت
ً
العربيــة الســعودية علــى تحقيــق أعلــى مســتويات التقــدم والتطــور فقد «تبنــت المملكة
منهجــا وخارطــة طريــق للعمــل االقتصــادي والتنمــوي فــي المملكــة.
رؤيــة  2030لتكــون
ً
وقــد رســمت الرؤيــة التوجهــات والسياســات العامــة للمملكــة واألهــداف وااللتزامــات
ـدا علــى كافــة المســتويات» (مجلــس الشــؤون
الخاصــة بهــا ،لتكــون المملكــة
نموذجــا رائـ ً
ً
االقتصاديــة والتنميــة (1437 ،)2ه ،ص .)6
وفــي ضــوء مــا ورد فــي وثيقــة رؤيــة المملكــة  2030مــن ركائــز أساســية تتمثــل فــي
(مجتمــع حيــوي ،واقتصــاد مزدهــر ،ووطــن طمــوح) ،أصبــح مــن الضــروري إعــداد طالبــات
الجامعــة إعــدادا يســاعدهن علــى مســايرة هــذه التغيــرات والتعايــش معهــا بمــا يحقــق
التطويــر اإليجابــي فــي حياتهــن المســتقبلية ،وهــذا ممــا يدفــع إلــى ضــرورة تطويــر
التعليــم الجامعــي بمــا يتوافــق مــع رؤيــة  2030ومتطلباتهــا فــي مجــاالت الحيــاة ،ال ســيما
المجــال التعليمــي واالجتماعــي واالقتصــادي مــن حيــث توفيــر بيئــة أكاديميــة تربويــة
للطالبــات تتماشــى مــع الرؤيــة؛ وهــذا مــا أكــدت عليــه دراســة عبــد الســام (2006م ،ص
 )283مــن ضــرورة أهميــة تحســين مســتوى التعليــم والربــط بيــن التعليــم ومناهجــه مــن
ناحيــة ،وحاجــات ومتطلبــات التنميــة فــي المجتمــع مــن ناحيــة أخــرى.
حيــث إن مضاميــن هــذه الرؤيــة جــاءت مواكبــة لرســالة التعليــم وداعمــً لمســيرتها،
ومعرفــة الطالبــات بالمتطلبــات التربويــة فــي هــذا العصــر يســهم فــي إعــداد جيــل
متعلــم قــادر علــى تحمــل المســؤولية واتخــاذ القــرارات مســتقب ً
ال ،وقــاد ًرا علــى اإلبــداع
واالبتــكار ،ينتمــي لوطنــه ويدافــع عنــه ويعتــز بمكانتــه.
لذلــك ال بــد مــن األخــذ فــي عيــن االعتبار ضــرورة «ربــط الطالبــات بما يــدور في فلــك بيئتهم
المحليــة وخارجهــا ،وتوفيــر بيئــة أكاديميــة متميــزة ومرتبطــة قــدر اإلمــكان باحتياجــات
المؤسســات اإلنتاجيــة ،والســعي إلــى التواصــل مــع المجتمــع وتلبيــة احتياجاتــه؛ لتحقيــق
تنميــة متوازنــة تأخــذ فــي االعتبــار خطــط الدولــة التنموية»(شــرقي2008 ،م ،ص.)181
ألن فئــة الشــباب كمــا صــرح مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة (1437( )1ه ،ص « )37إن
مــن أهــم عوامــل قوتنــا هــو شــبابنا المفعــم بالحيويــة والنشــاط ،وبخاصــة إذا مــا أحسـ ّنا
تنميــة مهاراتهــم واالســتفادة منهــا».
وبنــاء علــى مــا ورد مــن توصيــات فــي مؤتمــر دور الجامعــات الســعودية فــي تفعيــل رؤيــة
 2030الــذي أقامتــه جامعــة القصيــم فــي 7-6ربيــع األول 1438هـ ،ال ســيما توصيــات المحور
الــذي يتعلــق باالســتثمار فــي التعليــم وتحســين مخرجاتــه التــي مــن أهمهــا :ضــرورة
زيــادة االســتثمارات الموجهــة للعمليــة التعليميــة ،ممــا يســاعد الجامعــات علــى القيــام
بدورهــا فــي تفعيــل الرؤيــة ،وذلــك مــن خــال تعزيــز الممارســات الجيــدة فــي الجامعــات
الســعودية فــي مجــال االســتثمار فــي مدخــات التعليــم ونظمــه وتحســين مخرجاتــه
وفقــً الحتياجــات ســوق العمــل ومتطلبــات الرؤيــة ،واقتــراح األفــكار واآلليــات المناســبة
لتعزيــز جهــود الجامعــات الســعودية حيــال مواءمــة مخرجــات المنظومــة التعليميــة
مــع احتياجــات ســوق العمــل (جامعــة القصيــم1438 ،ه).
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وتأسيســً علــى مــا ســبق ،وعلــى مــا نــادى بــه بعــض األكاديمييــن بــأن أولــى المهــام العليــا
والكبــرى لالســتثمار فــي برامــج التعليــم وأنشــطته ومخرجاتــه هــي ســرعة مدارســة
ومراجعــة األهــداف العليــا لسياســة التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،تلــك
الغايــات والمقاصــد واألهــداف الطويلــة المــدى ،التــي يجــب أن يعــاد صياغتهــا ومواءمتهــا
مــع الرؤيــة الوطنيــة  ،۲۰۳۰فيجــب أن تتســق وتتكامــل معهــا فــي اتجــاه وقالــب واحــد معــزز
بدوافــع الرؤيــة ومنطلقاتهــا وأســس بناؤهــا ،ومعرفــة مــاذا نريــد لطالبنــا؟ ومــاذا نريــد
لوطننــا؟ (الحســين2016 ،م).
وبنــاء علــى فاعليــة التعليــم الجامعــي؛ فــإن أهميــة تحديــد المتطلبــات التربويــة يمنــح
الطالبــة رؤيــة واســعة للقضايــا وشــؤون الحيــاة ،ويمكنهــا مــن امتــاك مقومــات التطويــر
وأدوات التفاعــل الواعــي مــع المتغيــرات والمســتجدات المعاصــرة .ويمكــن تحديد مشــكلة
هــذه الدراســة فــي معرفــة :المتطلبــات التربويــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة العربيــة الســعودية .2030
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تضمنــت رؤيــة الســعودية -التــي أعدهــا مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة برئاســة
ولــي ولــي العهــد الســعودي ،األميــر محمــد بــن ســلمان -تصريحــا جــاء نصــه« :أن المــرأة
الســعودية تعــد عنصــرا مهمــا مــن عناصــر قوتنــا ،إذ تشــكل مــا يزيــد علــى ( )% 50مــن
إجمالــي عــدد الخريجيــن الجامعييــن .وسنســتمر فــي تنميــة مواهبهــا واســتثمار طاقاتهــا
وتمكينهــا مــن الحصــول علــى الفــرص المناســبة لبنــاء مســتقبلها واإلســهام فــي تنميــة
مجتمعنــا واقتصادنــا» (مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة (1437 ،)1ه ،ص .)37
كمــا أكــد الدكتــور بــدران العمــر علــى أن رؤيــة المملكــة  2030حملــت العديــد مــن الــدالالت
تؤســس لمســتقبل مشــرق للمملكــة في األعــوام المقبلــة بــإذن اهلل .وأن الرؤيــة جاءت
التــي
ّ
لترســم مســيرة الوطــن االقتصاديــة والصناعيــة واإلنتاجيــة حتــى عــام ( )2030مركــزة علــى
نقــاط القــوة لــدى المملكــة لتعزيزهــا ،مؤكــدًا أن تأهيــل الشــباب منــذ وقــت مبكــر مرتكــز
أساســي ،فالرؤيــة وضعــت مــن أجلهــم ومســتقبلهم (جامعــة الملــك ســعود1438 ،ه).
ً
وانطالقــا مــن أهميــة المرحلــة
وبمــا أن الشــباب هــم طاقــة األمــة التــي تعقــد عليهــا اآلمــال؛
الجامعيــة التــي تتميــز بخصائــص نمــو معينــة ،فهــي مرحلــة تتكــون فيهــا الســلوكيات
واالهتمامــات وتكتمــل فيهــا جوانــب الشــخصية؛ باإلضافــة إلــى أنهــا مرحلــة تتأثــر بطبيعــة
األوضــاع التــي يمــر بهــا المجتمــع.
فــإن الجامعــات مطالبــة باإلســهام التربــوي فــي تحقيــق رؤيــة  ،2030فعليهــا المعــول
فــي مواكبــة تطــورات العصــر ومتغيراتــه ،وتقويــة المهــارات ،وتلبيــة الحاجــات ،وتعزيــز روح
االبتــكار واإلبــداع ،ورفــع مســتوى الفكــر والتفكيــر ،وتحقيــق الرقــي علــى كافــة مســتويات
الحيــاة ومجاالتهــا.
فهنــاك جملــة مــن المتطلبــات التربويــة التــي ينبغــي أن تؤخــذ فــي االعتبــار ،حتــى تتمكــن
الطالبــة مــن حســن مواجهــة التحديــات وتكــون أكثــر فاعليــة واســتفادة مــن منجــزات هــذا
العصــر؛ ألن بقــاء بعــض المتطلبــات المعتبــرة فــي الســابق ســيؤثر علــى الواقــع ومــا تعيشــه
الطالبــات مــن تحــوالت.
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لذلــك ســعت الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة مــا تحتاجــه الطالبــات مــن متطلبــات تربويــة
قــد تســهم فــي زيــادة الفهــم والوعــي بمرتكــزات ومحــاور الرؤيــة والســعي نحــو تحقيــق
أهدافهــا ،حيــث أصبــح لزامــً علــى الجامعــات مواكبــة هــذه الرؤيــة وتأهيــل الطالبــات
وإعــادة النظــر فــي السياســات والتخصصــات والمقــررات واألســاليب ...وتتحــدد مشــكلة
الدراســة فــي الســؤال الرئيــس التالــي:
 مــا المتطلبــات التربويــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية2030؟
ويجاب عن السؤال الرئيس السابق من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:
 مــا المتطلبــات التربويــة التعليميــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  2030مــنوجهــة نظــر طالبــات جامعــة الطائــف؟
 مــا المتطلبــات التربويــة االجتماعيــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030مــن وجهــة نظــر طالبــات جامعــة الطائــف؟
 مــا المتطلبــات التربويــة االقتصاديــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030مــن وجهــة نظــر طالبــات جامعــة الطائــف؟
 هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط اســتجابات أفــراد العينــة حــولتحديــد المتطلبــات التعليميــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء
رؤيــة المملكــة  2030تعــزى (لمتغيــر التخصــص ،والمســتوى الدراســي)؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 تحديــد أهــم المتطلبــات التربويــة الالزمــة لطالبــات المرحلــة الجامعيــة فــي ثالثــةمجــاالت ،هــي :التعليميــة ،واالجتماعيــة ،واالقتصاديــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية  2030مــن وجهــة نظــر طالبــات جامعــة الطائــف.
 الكشــف عــن الفــروق بيــن اســتجابات أفــراد عينــة الطالبــات حــول تحديــد المتطلبــاتالتربويــة الالزمــة لطالبــات المرحلــة الجامعيــة فــي ثالثــة مجــاالت ،هــي :التعليميــة،
واالجتماعيــة ،واالقتصاديــة تبعــا لمتغيــرات (التخصــص ،المســتوى الدراســي).
أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة الحالية أهميتها من حيث اآلتي:
 تعــد مخرجــات الجامعــة عنصــرا مهمــا مــن مقومــات التنميــة االقتصاديــة ،وعلــىالجامعــة عــبء كبيــر فــي إمــداد المجتمــع بجميــع احتياجاتــه مــن المــوارد البشــرية؛
لتحقيــق التنميــة الشــاملة بكافــة مجاالتــه.
 أهميــة معرفــة المتطلبــات التربويــة (التعليميــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة) الالزمــة لبنــاءشــخصية طالبــات المرحلــة الجامعيــة ،حتــى تتمكــن الطالبــات مــن التعايــش اإليجابــي مــع
المتغيــرات المعاصــرة ،وخطــط المملكــة التنمويــة المســتقبلية.
 قــد تســهم الدراســة فــي تطويــر دور الجامعــة مــن حيــث إعــادة صياغــة أهدافهــا،وتحديــد أدوارهــا الجديــدة ،وتوفيــر اإلمكانــات الالزمــة بمــا يحقــق تنميــة تلــك المتطلبــات
التربويــة لــدى الطالبــات فــي ضــوء رؤيــة المملكــة .2030
 قــد تفيــد األســتاذ الجامعــي فــي تطويــر دوره التربــوي مــن خــال تنميــة شــخصياتً
وفقــا لمــدى احتياجاتهــم لهــذه المتطلبــات التربويــة.
الطالبــات
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حدود الدراسة:
 الحــدود الموضوعيــة :تقتصــر الدراســة علــى المتطلبــات التربويــة فــي ثالثــة مجــاالت هــي:التعليمــي ،واالجتماعــي ،واالقتصــادي.
 الحــدود المكانيــة :اقتصــرت الدراســة علــى عينــة مــن طالبــات جامعــة الطائــف فــيالمســتويين الثانــي والثامــن.
 الحــدود الزمانيــة :طبقــت أداة الدراســة فــي الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام الجامعي1438 /1437هـ.
مصطلحات الدراسة:
أو ً
ال :المتطلبات التربوية:
 المتطلبــات فــي اللغــة :المتطلبــات هــي جمــع متطلــب وجــدت الكلمــة فــي مــادة طلــب،ِّ
والطل َبــة :مــا كان لــك عنــد آخــر من حــق تطالبه
حاو َلــة وجــدان الشــيء وأَ ْخــذه.
وتــدل علــى ُم َ
ّ
بــه .و َتط َّلبــه :حــاول وجــوده وأخــذه ،والتطلــب :الطلــب مــرة بعــد أخــرى .وأطلبــه :أعطــاه مــا
طلــب (ابن منظــور1423 ،هـــ ،ج ،5ص.)619
 المتطلبــات التربويــة :هنــاك مــن عرفهــا بأنهــا «المهــارات والقيــم واالتجاهــات الواجــبتوافرهــا فــي أفــراد المجتمــع مــن خــال مؤسســات تربويــة مالئمــة تعمــل علــى تعديــل
ســلوك اإلنســان وتفاعلــه مــع مشــكالت الحيــاة اليوميــة بالشــكل الــذي يمكــن االســتفادة
منــه فــي ضــوء المــوارد المتاحــة بالمجتمــع الــذي يعيــش فيــه مــن حيــث عاداتــه وتقاليــده
وظروفــه الطبيعيــة والجغرافيــة واأليكولوجيــة» (كيــد ،ج.ر1977 ،م ،ص  .)174كمــا عرفهــا
ً
وأيضــا هــي «تغيــرات يلــزم إجراؤهــا
خالــد (1991م ،ص )11بأنهــا «شــروط قبليــة الزمــة للشــيء».
فــي كل مــن الفكــر والتطبيــق التربوييــن اســتجابة لتغيــرات فــي الفكــر والتطبيــق خــارج
النســق التربوي»(القطــب1996 ،م ،ص.)6
وتعــرف الدراســة الحاليــة المتطلبــات التربويــة ( )Educational Requirementsإجرائيــا
ّ
بأنهــا :مجموعــة المهــارات والقيــم واالتجاهــات واألنشــطة الواجــب توافرهــا لــدى طالبــات
الجامعــات الســعودية لتحقــق رؤيــة المملكــة .2030
 المتطلبــات التربويــة التعليميــة :تعـ ّـرف إجرائ ًيــا فــي هــذه الدراســة بأنهــا :مجموعــةالمهــارات والقيــم واالتجاهــات المتعلقــة بتنميــة معــارف الطالبــة الجامعيــة التــي تمكنهــا
مــن المشــاركة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
تعــرف إجرائ ًيــا مجموعــة المهــارات والقيــم
 المتطلبــات التربويــة االجتماعيــة:ّ
واالتجاهــات المرتبطــة بالحيــاة االجتماعيــة التــي تمكــن الطالبــة الجامعيــة إذا مــا تــم
تشــكيلها علــى أساســها مــن المشــاركة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
ثانيًا :رؤية المملكة :2030
هــي خطــة نظمهــا مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنمية برئاســة األميــر محمد بن ســلمان
حيــث عرضــت علــى مجلــس الــوزراء برئاســة خــادم الحرميــن الشــريفين تتمثــل فــي مرحلــة
مــا بعــد النفــط للمملكــة العربيــة الســعودية ،وقــد تــم اإلعــان عنهــا فــي  25إبريــل .2016
وترتكــز محاورهــا علــى :العمــق العربــي واإلســامي ،والقــوة االســتثمارية الرائــدة ،والموقــع
الجغرافــي االســتراتيجي.
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أدبيات الدراسة:
أو ً
ال :الدراســات الســابقة :تناولــت العديــد مــن األدبيــات التعليــم الجامعــي ودوره فــي
تنميــة وعــي الطــاب والطالبــات بقضايــا المجتمــع والتحديــات المعاصــرة بصفــة عامــة،
وهنــاك بعــض األدبيــات التــي تناولــت دور الجامعــة فــي تطويــر المجتمــع والتنميــة
بصفــة خاصــة ،ومــن األدبيــات التربويــة التــي عرضــت للتعليــم الجامعــي وقضايــا
المجتمــع المعاصــرة بمــا فيهــا التنميــة وعمليــة التطويــر مــا يلــي:
دراسة الجزار وغالب (1999م):هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحديــد قائمــة بالتحديــات المســتقبلية التــي يمكــن أن
تواجــه معلمــي المســتقبل فــي القــرن الحــادي والعشــرين ،وأيضــا تحديــد مســتويات
التقبــل لــدى طــاب كليــة التربيــة بجامعــة األزهــر للتحديــات المســتقبلية ،وتحديــد دور
البنيــة الثقافيــة فــي تنميــة الوعــي لــدى طــاب كليــة التربيــة الشــعب (العلمية-األدبيــة
النوعيــة) بتحديــات القــرن الحــادي والعشــرين .واعتمــدت الدراســة علــى المنهــجالوصفــي ،وكان عــدد عينــة الدراســة االســتطالعية مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ()20
عضــوا ،وأمــا الطــاب فقــد بلــغ عــدد العينــة ( )300طالــب مــن طــاب الفرقــة األولــى
والرابعــة بالشــعب المختلفــة .وبينــت النتائــج أن الطــاب لديهــم مســتوى تقبــل عال ًيــا
ـدا نحــو بعــض التحديــات التــي تعتبــر مــن أهــم األمــور للتعايــش فــي العصــر القــادم،
جـ ً
كمــا أن هنــاك اســتجابات تقبــل عاليــة نحــو الرغبــة فــي التــزود بالمعلومــات والثقــة فــي
القــدرة علــى اســتيعاب التقــدم التكنولوجــي ،والميــل إلــى دراســة التغيــرات العالميــة
المعاصــرة ،واالهتمــام بمتابعــة األحــداث الجاريــة.
 دراسة حامد (2002م):وهدفــت الدراســة إلــى َغـ ْـرس ُ
الهويــة اإلســامية ،وتقويتهــا ،والحفــاظ عليهــا ،والتعـ ُّـرف
علــى المظاهــر التــي تــدل علــى وجــود ُ
والتعــرف علــى
الهويــة اإلســامية وتدعيمهــا،
ُّ
المقومــات والتحديــات التــي ُتواجــه ُ
صــور للــدور الــذي
الهويــة اإلســامية ،ثــم وضــع َت
ُّ
ُ
يمكــن أن تلعبــه التربيــة ومؤسســاتها فــي تدعيــم وتقويــة ُ
الهو ّيــة .واســتخدم الباحــث
صفــي التحليلــي .وكانــت االســتبانة هــي أداة جمــع البيانــات ،تضمنــت قائمــة
المنهــج َ
الو ْ
بالمتطلبــات التربويــة الالزمــة؛ لتدعيــم ُ
الهويــة اإلســامية وتقويتهــا .وبينــت النتائج تعدد
مظاهــر ُ
الهويــة اإلســامية ،وتتــراوح مــا بيــن مظاهــر عقائديـــة ،وعباديــة ،واجتماعيــة،
واقتصاديــة ،وسياســية ،وثقافيــة ،ووجدانيــة ،ووجــود هــذه المظاهــر وقوتهــا يــدل على
وجــود ُ
الهويــة اإلســامية وقوتهــا ،والعكــس صحيــح ،فبضعف هــذه المظاهــر تضعف
ُ
الهويــة اإلســامية ،وتتجــه الشــخصية اإلســامية نحــو التقليــد والتبع ّيــة .وتتكامــل
مجتمعــا ُمتماسـ ً
مظاهــر ُ
ـكا مبن ًّيــا
الهويــة اإلســامية مــع بعضهــا لتخــرج فــي النهايــة
ً
والمخاطــر التــي يتعــرض لهــا.
علــى دعائــم َمتينــةُ ،ي َجابــه التحديــات
َ
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 دراســة عســيلة وآمنــة زقــوت (2006م) :هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أكثــرالمشــكالت التــي يعانــي منهــا طلبــة جامعــة األقصــى ،ومــدى مســاهمة الجامعــة فــي
تنميــة وعــي الطلبــة فــي كل مــن المجــاالت التاليــة( :مجــال الوعــي بالتــراث الوطنــي ،المجــال
النفســي واالجتماعــي ،المجــال العلمــي واالقتصــادي ،والمجــال السياســي والشــخصي
ومجــال الخدمــات اإلرشــادية) .واســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي ،وتــم إعــداد
اســتبانة وزعــت علــى عينــة عشــوائية مــن طلبــة جامعــة األقصــى بلــغ عددهــا ( )150طالبــا
وطالبــة ،وأشــارت النتائــج أن أكثــر مشــكالت الطلبــة شــيوعا هــي المشــكالت المتعلقــة بمجال
الخدمــات اإلرشــادية ثــم النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.
 دراســة شــرقي (2008م)  :وهدفــت إلــى فهــم طبيعــة الــدور الــذي تلعبــه الجامعــات فــيتطويــر وتنميــة المجتمــع مــن خــال ترتيــب نظــام متكامــل مســتقل للتعليــم العالــي ،يضمن
اإلصــاح المتجــدد والمســتمر ،ويــؤدي إلــى االندمــاج مــع المجتمــع .وبينــت النتائــج أن االرتقــاء
بالتعليــم العالــي أضحــى ضــرورة ملحــة يفرضهــا الواقــع وبــدون ذلــك ال يمكــن أن تتطــور
أي أمــة ،والبــد أن تحتــوي الخطــط الدراســية الجامعيــة علــى قــدر كبيــر مــن مــواد مهــارات
االتصــال والثقافــة العامــة التــي تصقــل الشــخصية وتنمــي القــدرة علــى الحــوار واالبتــكار ،وأن
المجتمــع بحاجــة إلــى إشــباع ســوق العمــل بالتخصصــات الالزمــة.
 دراســة القرنــي (1430ه)  :وهدفــت الدراســة إلــى صياغــة تصــور مقتــرح ألهــم التحــوالتالتربويــة فــي مــدارس المســتقبل الثانويــة بالمملكــة العربيــة الســعودية التــي يتطلبهــا عصــر
اقتصــاد المعرفــة ،ومــن ثــم وضــع آليــات مقترحــة لتنفيــذه .وتــم تطبيــق الدراســة علــى
عينــة عشــوائية ممثلــة مــن األكاديمييــن (أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــات التربيــة مــن ثمــان
جامعــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية) ،وعددهــم ( )160خبيــرا أكاديم ًيــا ،وعينــة قصديــة
مــن مديــري ونــواب اإلدارات العامــة بــوزارة التعليــم بلــغ عددهــم ( )32خبيــرا تربويــا .وتوصلــت
الدراســة إلــى أن أهــم المتطلبــات التربويــة للتحــول التربــوي فــي مــدارس المســتقبل التــي
يتطلبهــا اقتصــاد المعرفــة مرتبــة تنازليــا هــي :دمــج التقنيــة فــي التعليــم ،والتحــول نحــو
التعلــم للكينونــة والتعايــش مــع اآلخريــن ،والتعلــم إلنتــاج وابتــكار المعرفــة ،والتحــول نحــو
المدرســة المجتمعيــة لبنــاء مجتمــع المعرفــة ،ومتطلــب التعلــم للعمــل (توظيــف المعرفــة
لمواءمــة ســوق العمــل) ،وأخيــرا التحــول نحــو التمكيــن اإلداري.
 دراســة عبدالســام (2006م) :هدفــت الدراســة إلــى توضيــح مفهــوم التنميــة وعناصرهــاوأهدافهــا وتحدياتهــا وعالقــة التنميــة بالتعليــم ،وكذلــك مفهــوم العولمــة وتأثيراتهــا
وعالقتهــا بالمناهــج الدراســية ،ودواعــي تطويــر المناهــج ودورهــا فــي تلبيــة متطلبــات التنميــة،
ومــن ثــم تقديــم تصــور مقتــرح لمناهــج العلــوم لتحقيــق متطلبــات التنميــة ومواجهــة
تحديــات العولمــة ابتــداء مــن تحديد األهــداف ثم المحتــوى ،واســتراتيجيات وأســاليب التدريس
واألنشــطة ثــم التقويــم ،وبينــت النتائــج أهميــة تحســين مســتوى التعليــم والربط بيــن التعليم
ومناهجــه مــن ناحيــة ،وحاجــات ومتطلبــات التنميــة فــي المجتمــع مــن ناحيــة أخــرى ،وربــط
مناهــج التعليــم بالبيئــة المحليــة ومشــكالت المجتمــع ومجــاالت العمــل المختلفــة ،وضــرورة
دراســة احتياجــات ســوق العمــل مــن القــوى العاملــة وتحديــد المهــارات األساســية الالزمــة
لــكل نــوع مــن المهــن ،وربــط الجوانــب النظريــة بالجوانــب العمليــة والتطبيقيــة فــي المناهــج.
 دراســة النزيلــي (2010م) :هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة دور وظائــف التعليــم العالــيتجــاه مســتهدفات التنميــة ،والوقــوف علــى واقــع التعليــم الجامعــي واســتجابته لحاجــات
المجتمــع والتنميــة ،وإبــراز تأثيــر العولمــة علــى التعليــم ودور التعليــم الجامعــي نحوهــا.
وبلغــت عينــة الدراســة ( )281عضــوا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــات اليمــن .وتوصلــت
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الدراســة إلــى أن التعليــم الجامعــي مطالــب ببنــاء الكفــاءات البشــرية علميــا وتربويــا وثقافيــا،
وتأميــن قاعــدة علميــة وتكنولوجيــة مناســبة لعمليــة التنميــة ،واإلســهام فــي معالجــة كافــة
القضايــا والمشــكالت التــي تواجــه التنميــة الشــاملة والمســتدامة والمســتقلة فــي المجتمــع .كمــا
أن العولمــة ال تعــد شــرا محضــا وال خيــرا محضــا؛ ولكــن لهــا إيجابيــات ومنهــا ســلبيات ،ولهــا تجليات
واســعة وتأثيــرات كبيــرة علــى التعليــم.
 تعليق عام على الدراسات السابقة:عنــد النظــر إلــى مــا تــم عرضــه مــن دراســات ســابقة ،ســواء الدراســات التــي تتعلــق بالتعليــم
الجامعــي ودوره فــي تنميــة وعــي الطــاب والطالبــات بقضايــا المجتمــع والتحديــات المعاصــرة
بصفــة عامــة ،أو األدبيــات التربويــة التــي عرضــت للتعليــم الجامعــي وقضايــا المجتمــع المعاصــرة
بمــا فيهــا التنميــة وعمليــة التطويــر ،تبيــن مــن ذلــك العــرض مــا يلــي:
 أعلــت جميــع الدراســات الســابقة مــن مكانــة التعليــم الجامعــي ،ودوره الكبيــر فــي مواجهــةالتحديــات المســتقبلية وتحقيــق خطــط التنميــة.
 أكــدت الدراســات علــى أهميــة تطويــر مناهــج تعليــم المرحلــة الجامعيــة وأســاليبه وطرقــهوأنشــطته ومراجعــة خططــه لتلبيــة متطلبــات التنميــة فــي المجتمــع ،وربــط مخرجــات الجامعــة
بســوق العمــل ،وضــرورة ربــط الجوانــب النظريــة بالجوانــب العمليــة والتطبيقيــة فــي المناهــج.
 حــددت بعــض الدراســات أهــم المتطلبــات التربويــة الالزمــة لتدعيــم ُالهويــة العربيــة اإلســامية
وتقويتهــا ،ومتطلبــات التحــول التربــوي التــي يتطلبهــا اقتصــاد المعرفــة.
الدراســات الســابقة فــي اهتمامهــا بالمرحلــة الجامعيــة وتحقيــق
الدراســة الحاليــة مــع ِّ
 تتفــق ِّالدراســات الســابقة فــي هدفهــا الــذي يتمثــل
الدراســة الحاليــة مــع ِّ
متطلبــات التنميــة .وتختلــف ِّ
فــي تحديــد أهــم المتطلبــات التربويــة الالزمــة لطالبــات المرحلــة الجامعيــة فــي ثالثــة مجــاالت،
هــي :التعليمــي ،واالجتماعــي ،واالقتصــادي فــي ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية .2030
ثانيا :اإلطار المفاهيمي:
ً
بمــا أن محــاور وعناصــر وأهــداف ورؤيــة  2030تتلخــص بــأن تكــون الســعودية :العمــق العربــي
واإلســامي ،وقــوة اســتثمارية رائــدة ،ومحــور ربــط القــارات الثــاث .فــإن الدراســة الحاليــة تعــرض
ً
بعضــا مــن المفاهيــم المتعلقــة بالمتطلبــات التربويــة لطالبــات الجامعــات الســعودية
فيمــا يلــي
ً
وفقــا لمتطلبــات الرؤيــة.
أهمية معرفة المتطلبات التربوية للطالبة الجامعية في ضوء رؤية المملكة :2030
أن الجامعــة مؤسســة تعليميــة وتربويــة لهــا ثقلهــا بيــن مؤسســات المجتمــع؛ فهــي تعكس قيم
وفكــر وفلســفة المجتمــع ،ولهــا هيــكل تنظيمــي محــدد ،وتقــوم بوظائــف أكاديميــة معينــة
تســتهدف التأثيــر فــي شــخصية الطالبــة وتوجهاتهــا المســتقبلية ،وتشــكيل وتنميــة وعيهــا
بالقيــم واألخــاق والســلوكيات القويمــة التــي حــث عليهــا الديــن اإلســامي .وكذلــك الجامعــة
لهــا تأثيرهــا فــي المجتمــع بكافــة شــرائحه ألنهــا «تقــع فــي موقــع الصــدارة لقيــادة المجتمعــات
فــي عصــر العولمــة ،وألن جوهــر فكرتهــا ومبــرر وجودهــا منــذ ظهورهــا وحتــى اآلن أنهــا مــكان
االمتيــاز العقلــي وصناعــة الفكــر واكتشــاف الحقيقــة ونقلهــا ،ولهــا دور كبيــر فــي عمليــة تطــور
الحضــارات اإلنســانية»(محمود1429 ،ه ،ص.)89
لزامــا علــى المجتمعــات أن تطــور أنظمتهــا
وفــي ظــل عصــر المعلومــات وتقــدم المعرفــة ،أصبــح ً
التعليميــة وأن تبتعــد عــن القوالــب الجامــدة التقليديــة ،وأن تفكــر بأنمــاط جديــدة وأســاليب
حديثــة تنســجم وعمليــة التنميــة لتكــون بمثابــة اســتجابة للمتغيــرات المتســارعة ومواكبــة
للتطــور والتقــدم الــذي يعيشــه العالــم فــي ضــوء الطلــب الكبيــر مــن مجتمــع المعلومــات
علــى التطبيقــات التكنولوجيــة الحديثــة التــي تتصــف بالمرونــة والكفــاءة والتصميــم الجيــد (أبــو
الشــيخ2010،م ،ص.)343-342
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وتماشــ ًيا مــع رؤيــة  2030فــإن تحديــد المتطلبــات التربويــة تعــد مرحلــة مــن مراحــل
تطويــر التعليــم الجامعــي فــي الوقــت الحالــي .ال ســيما أن التعليــم عنصــر ومكــون
أساســي لتنفيــذ مــا ورد فــي الرؤيــة ،لذلــك فقــد راعــت الباحثــة عنــد تحديــد المتطلبــات
التربويــة فــي هــذه الدراســة األهــداف االســتراتيجية لــوزارة التعليــم فــي برنامــج التحــول
الوطنــي  2020والتــي ترتبــط بأهــداف الرؤيــة ،فقــد حددهــا مجلــس الشــؤون االقتصادية
والتنميــة (1437( )2ه ،ص )65-62فــي اآلتــي:
1.1إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب.
2.2تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم.
3.3تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار.
4.4تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم.
5.5تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة.
6.6تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات السوق.
7.7تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم.
8.8رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم.
وترتبــط هــذه األهــداف بأهــداف رؤيــة  2030والتــي تتمثــل فــي :ترســيخ القيــم اإليجابيــة
وبنــاء شــخصية مســتقلة ألبنــاء الوطــن ،وتزويــد المواطنيــن بالمعــارف والمهــارات
الالزمــة لموائمــة احتياجــات ســوق العمــل المســتقبلية ،وتنميــة مهــارات الشــباب
وحســن االســتفادة منهــا ،وتحقيــق التــوازن فــي الميزانيــة.
فتقــدم األمــم يعتمــد كثيــرًا علــى تقــدم الجامعــات فيهــا؛ فالجامعــة تعــد اآلن-
ُّ
وحســب أهدافهــا المتعــارف عليهــا -مــن أهــم المؤسســات التــي تقــود عمليــات
التنميــة والتحديــث فــي المجتمعــات كافــة ،ولقــد كانــت مــن أهــم أدوات الغــرب فــي
الوصــول إلــى مــا وصــل إليــه مــن تقــدم وازدهــار وتطــور ،بمــا جعلــه نموذجــً حضار ًّيــا
يحتــذى مــن جانــب العديــد مــن الــدول ،ويفــرض نفســه اقتصاد ًّيــا وثقاف ًّيــا علــى األمــم
األخــرى (محمــود1429 ،ه ،ص.)89
وتتضــح أهميــة معرفــة المتطلبــات التربويــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة  2030فــي :ضــرورة مراجعــة وتطويــر الخطــط ،والبرامــج األكاديميــة ،وإقرارهــا
بمــا يتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل ،والتطــورات الجديــدة فــي مجــال التخصــص،
واحتياجــات التنميــة الوطنيــة المســتدامة ،ومتطلبــات االعتمــاد األكاديمــي.
أهم المتطلبات التربوية للطالبة الجامعية في ضوء رؤية المملكة :2030
المتطلبــات التربويــة للطالبــة الجامعيــة تتعــدد منهــا :المتطلبــات التعليميــة
واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والسياســية؛ إال أن هــذه الدراســة ســتقتصر علــى
ثالثــة مجــاالت للمتطلبــات التربويــة  -تماشـ ًيا مــع بعــض محــاور ومرتكــزات رؤيــة -2030
والتــي تتمثــل فــي اآلتــي:
أو ً
ال :المتطلبات التربوية التعليمية:
تتمثــل هــذه المتطلبــات فــي تنميــة معــارف الطالــب ومهاراتــه العقليــة واتجاهتــه.
ونتيجــة لمــا يشــهده العالــم مــن تحديــات معاصــرة فرضــت علــى الجامعــة تحديــث
المتطلبــات التربويــة التعليميــة للطالبــات بحيــث تتماشــى مــع روح العصــر وخطــط
وحرصــا علــى عــدم التناقــض بيــن مــا ســيواجه
المملكــة التنمويــة المســتقبلية،
ً
الخريجــون فــي المجتمــع مــن فــرص عمــل ومــا يمتلكــون مــن مهــارات.
136

ففــي ســياق عالــم متغيــر تتطــور فيــه المعرفــة وتتجــدد بســرعة ،ال تقتصــر وظيفــة
الجامعــة علــى مجــرد نقــل المعرفــة؛ بــل ينبغــي أن تتجــاوز ذلــك إلــى غــرس الــروح
النقديــة ،وتعلــم طــرق التفكيــر ،وتنميــة مهــارات اإلبــداع واالبتــكار ،فتعليــم الغــد
مطالــب بتأكيــد مهــارات رئيســة ،مــن مثــل :القــدرة علــى التكيــف ،والمرونــة ،والتعامــل
مــع التغيــر الســريع ،ونقــل األفــكار مــن مجال إلــى آخــر ،واستشــراف التغير ،واالســتعداد
والتهيــؤ للتأثيــر فيــه (الهبــوب2012 ،م ،ص.)3
إن المتطلبــات التعليميــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  2030توجــب علــى الجامعــة
كمؤسســة رائــدة فــي المجتمــع أن تســهم فــي تقديــم تعليــم متطــور ،قائــم علــى
التقنيــة والفكــر والعمــل واإلنتــاج واإلبــداع واالبتــكار ،وتحســين البيئــة التعليميــة مــن
حيــث جعلهــا بيئــة تفاعليــة محفــزة لدافعيــة الطالبــات نحــو التعلــم .فقــد أشــار
الرشــدان (2003م ،ص )95إلــى ضــرورة االهتمــام بتكويــن المواقــف واالتجاهات النفســية
والمهــارات التــي ال بــد منهــا للتكيــف مــع أي طــارئ جديــد فــي شــكل العمــل أو أدواتــه
أو مســتلزماته فــي المســتقبل ،وهــذا هــو العنصــر الثالــث مــن عناصــر التربيــة المفتوحة
علــى المســتقبل ،والتــي تتطلــب التركيــز علــى االتجاهــات الالزمــة للنجــاح فــي األعمــال
علــى مختلــف أنواعهــا؛ مثــل :اإلتقــان ،وامتــاك القــدرة علــى التخطيــط ،والقــدرة علــى
التعــاون مــع اآلخريــن ،والتكيــف مــع المواقــف الجديــدة وامتــاك روح اإلبــداع ،والقــدرة
علــى فهــم المبتكــرات والتعامــل معهــا ،فضــا عــن معرفــة أســاليب البحــث العلمــي
والتمــرس بهــا.
وتأتــي أهميــة دور الجامعــات بوظائفهــا الرئيســة فــي العالــم المعاصــر أنهــا لــم
تعــد ميدانــً للتدريــس فحســب ،بــل اتســعت مهامهــا لتكــون مراكــز للبحــث العلمــي
ولتطويــر المعرفــة ،والتخطيــط للمســتقبل ولخدمــة المجتمــع ومؤسســاته بحيــث
يكــون قــادرا علــى مواجهــة التحديــات (العــاف2010،م ،ص ص .)16-15فالتحديــات
تفــرض علــى عاتــق الجامعــات مهــام تتوافــق مــع طبيعــة العصــر ومــا يشــهده مــن
تطــور بحيــث تتولــى عمليــة التوجيــه واإلرشــاد والتوعيــة؛ بحكــم رســالتها ومكانتهــا
الســامية .ولتحســين مخرجــات العمليــة التعليميــة ال بــد مــن «االهتمــام بمبــدأ الكيــف
فــي المعرفــة المقدمــة للمتعلميــن فــي الوقــت الحالــي فالكيــف أنســب وأصلــح مــن
مبــدأ الكــم؛ ألن المعرفــة ســريعة في نموهــا وال يمكــن مالحقتها بعــدد الموضوعات
التــي تطرحهــا ،ولكــن العبــرة بنوعيــة تلــك الموضوعــات ومالءمتهــا للواقــع المعاصــر
وظروفــه» (ســعادة وإبراهيــم1432 ،هـــ ،ص .)541ولعــل مراعــاة مثــل هــذه المتطلبــات
التربويــة التعليمــة يســهم فــي تكويــن شــخصية مســتقلة قــادرة علــى المشــاركة
الفعالــة فــي خطــط التنميــة ،ومواكبــة لــكل تطــور وتغييــر بعقليــة متفتحــة.
ثانيا :المتطلبات التربوية االجتماعية:
ً
إن أول عناصــر البيئــة االجتماعيــة التــي تركــز عليهــا التربيــة هــو األخــاق العامــة وشــبكة
العالقــات االجتماعيــة .فالســلوك هــو محصلــة التفاعــل بيــن اإلنســان والبيئــة المحيطة
فــي لحظــة معينــة .وهــذا يعنــي أن الخيــر أو الشــر ،والصــاح أو الفســاد ليســت أفــكارًا
مســتقلة موجــودة خــارج اإلنســان ،وأنــه يتــم توصيلهــا إليه مــن خــال الوعــظ أو اإلغواء،
وإنمــا هــي «مولــود اجتماعــي» تولــد مــن تــزاوج البيئــة المحيطــة مــع اســتعداد اإلنســان
طبقــً لدرجــة نضجــه العقلــي واإلرادي وحريتــه النفســية فــي اختيــار بدائــل الســلوك
المتوفــرة مــن حولــه ،وطبقــً لدرجــة إشــباع حاجاتــه األساســية والعليــا أو حرمانــه
منهــا (الكيالنــي1426 ،ه ،ص.)193
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والجامعــة فــي رســالتها ووظيفتهــا ومهماتهــا وأدائهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق بقضايــا
ـوره ،تتفاعــل معــه وتؤثــر فيــه وتتأثــر بــه فــي إطــار منظومــة
المجتمــع وبمتطلبــات نمــوه وتطـ ّ
متكاملــة .كمــا أن للجامعــة دورا أساســيا فــي المجتمــع فــي حفــظ وتعزيــز ثقافــة وهويــة
األمــة العربيــة فــي ظــل الظــروف والمتغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة الناشــئة عــن العولمــة
وثــورة المعلومــات واالتصــاالت (إســماعيل وجدعــون وغمــراوي2009 ،م ،ص .)20ومرحلة الشــباب
هــي المرحلــة التــي تحتــاج إلــى توجيــه مركــز وإرشــاد حكيــم مــن قبــل المربيــن والمؤسســات،
طموحــا فــي المجتمــع ،واألكثــر
وأهــم مــا يميــز الشــباب كقــوة مجتمعيــة :بأنهــم األكثــر
ً
تقب ـ ً
ا للتغييــر ،والتمتــع بالحمــاس والحيويــة فك ـ ًرا وحركــة وبمــا يشــكل طاقــة جبــارة نحــو
التقــدم (الحبشــي2012 ،م ،ص.)29
وتتمثــل أهميــة هــذه المتطلبــات فــي تحقيــق األهــداف االجتماعيــة للتربيــة كتعميــق شــعور
الفــرد باالنتمــاء االجتماعــي ،وتنميــة إحساســه بالمســؤولية االجتماعيــة منــذ نشــأته األولــى،
وترســيخ دوره اإليجابــي الفعــال فــي تطويــر وتحســين حيــاة الجماعــة ،وبنــاء العالقــات
االجتماعيــة الســليمة بيــن األفــراد علــى أســاس قــوي وراســخ مــن االلتــزام الذاتــي النابــع مــن
نفوســهم ،والمســتمد مــن القيــم الروحيــة والفضائــل األخالقيــة التــي تحــدد حقوقهــم
وواجباتهــم ومســؤولياتهم تجــاه بعضهــم بعضــا ،وإكســاب األفــراد اآلداب االجتماعيــة
التــي تقــوي ترابطهــم ،وترســخ تكافلهــم ،وتجعلهــم أســرة واحــدة يظلهــا الوئــام والمــودة
واألمــن ،وترفــرف عليهــا الســعادة والطمأنينــة والهنــاء (الزنتانــي1993،م ،ص.)827
لذلــك لــم تنحصــر رؤيــة المملكــة  2030علــى تحســين المســتوى االقتصــادي ومــا يتعلــق بــه
مــن أربــاح ماليــة؛ بــل شــملت برامــج اقتصاديــة واجتماعيــة وتنمويــة ،وحــددت بعــض األهــداف
والمتطلبــات المتعلقــة بالنهــوض بالمجتمــع وثقافتــه مــن حيــث تعزيــز مبــدأ المســؤولية
االجتماعيــة ،ومســؤولية كل فــرد عــن نفســه وأســرته ،والحــرص علــى غــرس وتنميــة قيــم
المواطنــة الصالحــة التــي تزيــد مــن أمــن الوطــن واســتقراره ،وااللتــزام بطاعــة والة األمــر وفــق
مبــادئ الشــريعة اإلســامية.
ومــن الركائــز التــي تقــوم عليهــا رؤيــة الســعودية  2030تأســيس مجتمــع حيــوي :قيمــه
راســخة ..بيئتــه عامــرة ..بنيانــه متيــن ..مــن خــال تعزيــز مبــادئ الرعايــة االجتماعيــة وتطويرهــا
لبنــاء مجتمــع قــوي ومنتــج ،وتعزيــز دور األســرة وقيامهــا بمســؤولياتها ،وتوفيــر التعليــم
القــادر علــى بنــاء الشــخصية ،وإرســاء منظومــة أخالقيــة اجتماعيــة وصحيــة ممكنــة (مجلــس
الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة (1437 ،)1ه ،ص  .)29-28ويمكــن تحقــق ذلــك عــن طريــق خلــق
تنافــس إيجابــي نحــو دعــم اإلنتاجيــة ،والمشــاركة فــي أنشــطة الخدمــة االجتماعيــة ،وتنميــة
الوعــي الذاتــي واالجتماعــي والثقافــي لــدى الطالبــات ،وتعزيــز القــدرة علــى التواصــل اإليجابــي
مــع اآلخريــن...
ً
ثالثا :المتطلبات التربوية االقتصادية:
فــي ســبيل االرتقــاء بالطالــب الجامعــي وصــوال للصــورة المنشــودة لــه ،التــي يصبح مــن خاللها
فاعــ ً
ا فــي تحقيــق االقتصــاد المزدهــر ،ال بــد مــن االهتمــام بالربــط بيــن اإلعــداد األكاديمــي
فــي الجامعــة ،وســوق العمــل وحاجاتــه وظروفــه ومتطلباتــه؛ لهــذا ينبغــي «إعطــاء األولويــة
فــي إعــداد البرامــج التعليميــة للمســتوى النوعــي ومواكبــة احتياجــات ســوق العمــل ،وتوفيــر
بيئــة تعليميــة ثقافيــة تخــدم احتياجــات الطــاب العلميــة والثقافيــة مــع تنميــة مهاراتهــم
وقدراتهــم الذاتيــة وربطهــم بمــا يــدور فــي فلــك بيئتهــم المحليــة وخارجها»(شــرقي2008 ،م،
ص.)181
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وقــد فرضــت التحديــات االقتصاديــة التــي يواجههــا المجتمــع فــي العصــر الحالــي علــى
الجامعــات جملــة مــن المتطلبــات االقتصاديــة التــي ال بــد للخريــج أيــا كان تخصصــه أن يكــون
ملمــا بهــا ،تــدور حــول ترســيخ قيــم العمــل واإلنتــاج ،ونشــر الوعــي بالتنميــة االقتصاديــة،
والحفــاظ علــى البيئــة ،وتحقيــق الموازنــة بيــن الملكيــة الخاصــة والملكيــة العامــة ،وتوفيــر
فــرص التدريــب والتأهيــل الالزمــة لتمكــن الطــاب مــن االلتحاق بســوق العمــل ،وتنميــة مهارات
االبتــكار فــي ريــادة األعمــال ،وتنميــة عــادات االنفــاق واالســتهالك الرشــيد فــي كافــة المجــاالت،
واالدخــار وحســن اســتثمار األمــوال.
وال يقــف تأثــر المســتوى االقتصــادي لــكل مــن الفــرد والمجتمــع بالعمــل وزيــادة اإلنتــاج ،وإنمــا
يتأثــر كذلــك بنمــط االســتهالك المتبــع ،فيتأثــر إيجاب ًيــا باالســتهالك المنظــم وباإلنفاق المرشــد،
وســلب ًيا بالبخــل والتقتيــر مــن جهــة وبالبــذخ والتبذيــر مــن جهــة أخــرى (القاضــي2002 ،م ،ص-13
 .)14وفــي ظــل الظــروف االقتصاديــة الراهنــة أصبــح مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي بعــض
األنمــاط االســتهالكية ،وتنميــة ثقافــة اإلنفــاق المتــوازن فــي كثيــر مــن جوانــب الحيــاة.
وتأتــي أهميــة المتطلبــات التربويــة االقتصاديــة فــي تطويــر اقتصــاد المجتمــع وتلبيــة
احتياجاتــه مــن االســتثمار فــي رأس المــال البشــري ،واإلفــادة مــن خبراتــه للتغلــب علــى
مشــكالت االقتصــاد وتنميــة مــا يحتــاج إليــه مــن مهــارات وقيــم اقتصاديــة ،ال ســيما أن
االقتصــاد يشــهد تغيــرات كميــة ونوعيــة .وهــذا «العالــم المتغيــر مــن حولنــا والتغيــرات
المتوقعــة مســتقبال؛ تجعــل مــن مدخــل التنميــة المعتمــدة علــى الــذات أمــ ًرا حتميــا أكثــر
وممــا يــدل علــى ذلــك مــا نصــت عليــه وثيقــة الرؤيــة
مــن أنــه اختياريــا» (الزنفلــي2012 ،م ،ص.)220
ّ
ـد مهــارات أبنائنــا وقدراتهــم مــن أهــم مواردنــا وأكثرهــا قيمــه لدينــا ،وسنســعى إلــى
بــأن «تعـ ّ
تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن طاقاتهــم مــن خــال تبنــي ثقافــة الجــزاء مقابــل العمــل،
وإتاحــة الفــرص للجميــع ،وإكســابهم المهــارات الالزمــة التــي تمكنهــم مــن الســعي نحــو
تحقيــق أهدافهــم (مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة» (1437 ،)1ه ،ص .)36
ومــن المبــادرات التــي تســتحق الذكــر مبادرتــي جامعــة الملــك ســعود ،وجامعــة الطائــف،
حيــث أدرجــت جامعــة الملــك ســعود رؤيــة المملكــة  2030فــي مناهجهــا ،ضمــن مقــرر ريــادة
األعمــال بعمــادة الســنة األولــى المشــتركة الــذي يهــدف إلــى تنميــة مهــارات ريــادة األعمــال
وتوليــد األفــكار الرياديــة ومهــارات ســوق العمــل ،ونشــر ثقافــة العمــل الحــر بيــن طلبتهــا
لتؤهلهــم للنجــاح فــي تنفيــذ المشــاريع الرياديــة المبتكــرة والمطــورة؛ بمســاعدتهم فــي
استكشــاف فــرص البيئــة المحيطــة ،وتحفيزهــم علــى إدارة مشــروعاتهم ،والتركيــز علــى
التدريــب المســتمر وتقديــم معلومــات تطبيقيــة لدراســة الجــدوى ،عــاوة علــى األنشــطة
الالصفيــة التــي تربطهــم بموقــع الرؤيــة المخصــص علــى الشــبكة المعلوماتيــة (جامعــة
الملــك ســعود1438 ،ه).
أمــا جامعــة الطائــف فقــد تبنــت مشــروع التحــول البرامجــي حيــث أطلقــت ممثلة فــي عمادة
التطويــر الجامعــي مشــروع التحــول البرامجــي لتطويــر جميــع البرامــج األكاديميــة بالجامعــة،
ولجميــع الخطــط الدراســية وفــق منهجيــة محــددة وآليــة لعمــل الكليــات واألقســام
األكاديميــة واللجــان؛ للتأكــد مــن مــدى تحقــق متطلبــات اإلطــار الوطنــي للمؤهــات .ويعتبــر
بنــاء الخطــط الدراســية وفــق معاييــر الجــودة المحليــة والعالميــة أمــر فــي غايــة األهميــة بمــا
تحققــه مــن موائمــة بيــن متطلبــات ســوق العمــل والتطــور العلمــي األكاديمــي التــي يجــب
توافرهــا فــي الخطــط الدراســية لبنــاء الخصائــص الشــخصية للطالــب الجامعــي الســعودي
بمــا يتوافــق مــع خطــط التحــول والتطويــر لكافــة جوانــب العمليــة التعليميــة بالمملكــة بمــا
يتماشــى مــع رؤيــة  2030وطبيعــة المجتمــع الســعودي والتقاليــد اإلســامية (جامعــة الطائف،
1438ه ،ص.)4
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهــج الدراســة :بمــا أن هــدف البحــث هــو التعرف علــى المتطلبــات التربويــة لطالبات
الجامعــات فــي ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  ،2030فــإن المنهــج الوصفــي
الــذي يتــم مــن خاللــه جمــع وتصنيــف البيانــات والمعلومــات وتحليلهــا وتفســيرها
هــو المنهــج األكثــر مالءمــة لإلجابــة عــن تســاؤالت البحــث وتحقيــق أهدافــه ،وذلــك
مــن خــال اســتطالع رأي عينــة البحــث عــن المتطلبــات التعليميــة واالجتماعيــة
واالقتصاديــة ،وذلــك للتوصــل إلــى النتائــج وال َّتوصيــات.
مجتمــع وعينــة الدراســة :تكــون المجتمــع األصلــي للدراســة مــن جميــع طالبــات
مرحلــة البكالوريــوس فــي جامعــة الطائــف بمختلــف كلياتهــا وفروعهــا ،والبالــغ
عددهــن ( )26503طالبــة.
ً
وفقــا لإلحصائيــة الصادرة عــن عمــادة التعليــم اإللكتروني وتقنيــة المعلومات
وذلــك
بجامعــة الطائــف للفصــل الدراســي الثاني من العــام الجامعــي 1438/1437ه.
وتــم تطبيــق االســتبانة علــى عينــة عشــوائية قوامهــا ( )400طالبــة؛ وكان العائــد مــن
االســتبانات والصالــح للتحليــل ( )387اســتبانة ،وذلــك بعــد اســتبعاد االســتبانات غيــر
مكتملــة البيانــات األساســية ،والتــي لــم تكتمــل اإلجابــة علــى جميــع فقراتهــا.
التوزيــع الديموجرافــي لعينــة الدراســة :بعــد إتمــام عمليــة توزيــع االســتبانة علــى
العينــة يمكــن وصــف عينــة الدراســة وفقــا لخصائصهــا كمــا فــي الجــدول التالــي:
جدول ( )1توزيع العينة تبعا لمتغير التخصص
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شكل ( )1توزيع العينة حسب متغير التخصص
توضــح بيانــات الجــدول والشــكل الســابق أن أعلــى نســبة لمفــردات العينــة حســب
متغيــر التخصــص كانــت لطالبــات التخصصــات األدبيــة ،وبلغــت نســبتهن  ،%54بينمــا
بلغــت نســبة طالبــات التخصصــات العلميــة  %46مــن إجمالــي العينــة.
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شكل ( )2توزيع العينة حسب متغير المستوى الدراسي
توضــح بيانــات الجــدول والشــكل الســابق أن أعلــى نســبة لمفــردات عينــة الدراســة
حســب متغيــر المســتوى الدراســي كانــت لطالبــات المســتوى الثامــن ،حيــث بلغــت
نســبتهن  ،%55أمــا طالبــات المســتوى الثانــي فقــد بلغــت نســبتهن  %45مــن إجمالــي
العينــة.

أداة الدراســة وإجراءاتهــا :تــم إعــداد اســتبانة بالمتطلبــات التربويــة للطالبــة الجامعيــة
فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  ،2030وفــق الخطــوات التاليــة :تحديــد هدفهــا ،ثــم تحديــد
مصــادر بنــاء قائمــة المتطلبــات التربويــة وهــي :البحــوث والدراســات الســابقة ،واإلطــار
المفاهيمــي للدراســة ،ووثيقــة رؤيــة المملكــة .واشــتملت االســتبانة علــى ثالثــة محاور،
هــي:
المحــور األول :المتطلبــات التربويــة التعليميــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة ،2030وعــدد عباراتــه (.)12
المحــور الثانــي :المتطلبــات التربويــة االجتماعيــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة ،2030وعــدد عباراتــه (.)14
المحــور الثالــث :المتطلبــات التربويــة االقتصاديــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة ،2030وعــدد عباراتــه (.)15
ومجمــوع عبــارات هــذه المحــاور الســابقة ( )41عبــارة ،وكل عبــارة أمامهــا ثــاث خانــات
حســب مقيــاس «ليكــرت» المتــدرج ،وهــي :موافــق ،محايــد ،غيــر موافــق علــى النحــو
التالــي:
طــول الفئــة = (أكبــر قيمــة -أقــل قيمــة ÷ عــدد بدائــل األداة) = ( )0.66=3÷1-3وذلــك
للحصــول علــى المتــدرج الــذي يســتخدم للحكــم علــى العبــارات أو المحــاور ،ويوضحه
الجــدول التالــي:
جدول ( )3توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في األداة
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أ-صــدق األداة :للتأكــد مــن صــدق االســتبانة مــن حيــث مالءمتهــا ألهــداف الدراســة،
والتحقــق مــن أنهــا تقيــس مــا وضعــت لقياســه تــم إجــراء اآلتــي:
ِّ
أو ً
المحكميــن (الصــدق الظاهــري) ،تــم عــرض االســتبانة فــي صورتهــا األوليــة
ال :صــدق
علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصصيــن فــي التربيــة ،وفــي ضــوء آراء المحكميــن تــم
اســتبعاد بعــض الفقــرات وتعديــل صياغــة بعضها.
ثانيــا :الصــدق البنائــي (صــدق االتســاق الداخلــي لعبــارات األداة) :لحســاب صــدق
ً
االتســاق الداخلــي طبقــت االســتبانة علــى عينــة اســتطالعية قوامهــا ( )50طالبــة مــن
طالبــات جامعــة الطائــف ،ثــم تــم حســاب صــدق االتســاق الداخلــي مــن خــال :حســاب
معامــات ارتبــاط بيرســون بيــن درجــة كل عبــارة والدرجــة الكليــة للمحــور ،وبيــن درجــة
كل محــور والدرجــة الكليــة لالســتبانة ،والجــدوالن التاليــان يوضحــان ذلــك.
جدول ( )4معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور
* دال عند مستوى 0.01
* دال عند مستوى 0.05
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ي ّتضــح مــن جــدول الســابق ّ
أن معامــات االرتبــاط بيــن درجــة كل عبــارة والدرجــة الك ّليــة
لجميــع عبــارات هــذا المحــور موجبــة ،وقــد تراوحــت بيــن ( )0.717فــي حدهــا األعلــى ،وبيــن
( )0.302فــي حدهــا األدنــى أمــام ،وجميــع المعامــات دالــة إحصائ ًيــا عنــد مســتوى داللــة ()0.01
(.)0.05
جدول ( )5معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبانة
معامل األرتباط

** دال عند مستوى  * 0.01دال عند مستوى 0.05
وتــدل نتائــج الجــداول الســابقة علــى معــدل عــال مــن الصــدق بيــن كل المحــاور وعباراتهــا
الفرعيــة ،وكذلــك بيــن المحــاور واالســتبانة مجملــة .وهــذا يوضــح أن االســتبانة تقيــس مــا
وضعــت لقياســه ،ويــدل علــى قــوة التماســك الداخلــي بيــن المحــاور بعضهــا البعــض ،وأنهــا
تقيــس أبعــادًا مختلفــة ،وتصلــح لقيــاس الغــرض الموضوعــة مــن أجلــه.
ب_ ثبــات األداة :دللــت نتائــج تطبيــق االســتبانة علــى العينــة االســتطالعية التــي قوامهــا ()50
طالبــة مــن جامعــة الطائــف ،علــى معامــات ثبــات عاليــة ويعــول عليهــا ،كمــا وضحتهــا
نتائــج معامــل ألفــا لكرونبــاخ ،وذلــك لالســتبانة مجملــة ومحاورهــا الفرعيــة ،والجــدول التالي
يوضــح ذلــك.
جدول ( )6الثبات لالستبانة مجملة ومحاورها الفرعية
معامل الثبات

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:قبــل عــرض النتائــج الخاصــة بــكل محــور مــن محــاور االســتبانة التــي تحــدد المتطلبــات
التربويــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030؛ تعــرض الباحثــة اســتجابات أفــراد
العينــة ونســبها المئويــة علــى عبــارات االســتبانة مجملــة فــي محاورهــا الثالثــة ،وذلــك علــى
النحــو التالــي
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جــدول ( )7اســتجابات أفــراد عينــة الطالبــات ونســبها المئويــة علــى عبــارات االســتبانة
مجملــة

أشــارت نتائــج اســتجابات أفــراد العينــة كمــا هــو واضــح فــي الجــدول الســابق إلــى
موافقتهــم علــى العبــارات الــواردة فــي االســتبانة مجملــة ،حيــث بلــغ متوســط درجــات
اســتجاباتهم علــى عبــارات االســتبانة مجملــة ( ،)2.87وهــي تقــع فــي فئــة االســتجابة
«موافــق».
وفيمــا يتعلــق بالنســب المئويــة الســتجابات العينــة علــى االســتبانة مجملــة فبلغــت
النســبة المئويــة لالســتجابة «موافــق»  %88.92فــي مقابــل  %1.62لالســتجابة «غيــر موافــق»
بينمــا بلغــت النســبة لالســتجابة «محايــد»  ،%9.46والشــكل التالــي يوضــح ذلــك.

شكل رقم ( )3النسب المئوية الستجابات العينة على االستبانة مجملة
وفيمــا يلــي توضيــح لمحــاور االســتبانة الفرعيــة حســب مــا حــدد فــي الدراســة مــن
مجــاالت للمتطلبــات التربويــة:
نتيجة السؤال األول الذي ينص على:
مــا المتطلبــات التربويــة التعليميــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  2030مــن
وجهــة نظــر طالبــات جامعــة الطائــف؟
والمتوســطات الحســابية،
ولإلجابــة عــن هذا الســؤال ُحســبت التكرارات ،والنســب المئوية،
ّ
الدراســة حــول تحديــد المتطلبــات
واالنحرافــات المعياريــة ،والرتــب إلجابــات أفــراد ع ّينــة ّ
التربويــة التعليميــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  2030مــن وجهــة نظــر
طالبــات جامعــة الطائــف ،والجــدول التالــي يوضــح ذلــك.
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أشــارت نتائــج اســتجابات أفــراد العينــة مــن خــال الجــدول الســابق إلــى موافقتهــم
علــى العبــارات الــواردة فــي المحــور األول :المتطلبــات التربويــة التعليميــة الالزمــة
للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  ،2030حيــث بلــغ متوســط درجــات
اســتجابات الطالبــات علــى عبــارات المحــور الســابق ( ،)2.84وتقــع فــي فئة االســتجابة
«موافــق».
وفيمــا يتعلــق بترتيــب العبــارات الــواردة فــي المحــور فجــاءت العبــارة رقــم ( )1والتــي
تنــص علــى (اكتســاب الســلوكيات الحميــدة التــي تجعــل الطالبــة ذو شــخصية
مســتقلة) فــي المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي ( ،)2.951وجــاءت العبــارة رقــم ()8
والتــي تنــص علــى (تشــجيع اإلبــداع واالهتمــام بالموهوبيــن) فــي الترتيــب الثانــي
بمتوســط حســابي مقــداره ( ،)2.894وجــاءت العبــارة رقــم ( )11والتــي تنــص علــى
(تطويــر المهــارات فــي مجــال التخصــص) فــي الترتيــب الثالــث بمتوســط حســابي
مقــداره (.)2.891
فتحقيــق رؤيــة المملكــة  2030يســتلزم بنــاء شــخصيات مســتقلة ،قــادرة علــى
التفكيــر اإلبداعــي ،تمتلــك مهــارات ومعــارف وقيــم تســاعدهم علــى مواكبــة
مســتحدثات العصــر ومتطلباتــه المختلفــة.
وكانــت أقــل عبــارات المحــور العبــارة رقــم ( )3والتــي تنــص علــى (تع ّلــم اللغــات
األخــرى عنــد الضــرورة) فــي الترتيــب األخيــر بمتوســط حســابي مقــداره (،)2.682
وجــاءت العبــارة رقــم ( )4والتــي تنــص علــى (االهتمــام بالوقــت واســتثماره فــي
المجــاالت النافعــة كالقــراءة )...فــي الترتيــب قبــل األخيــر بمتوســط حســابي مقــداره
( ،)2.718وتجــدر اإلشــارة أن جميــع عبــارات هــذا المحــور تقــع فــي فئــة االســتجابة
موافــق.
وفيمــا يتعلــق بالنســب المئويــة الســتجابات العينــة علــى المحــور األول فبلغــت
النســبة المئويــة لالســتجابة «موافــق»  %86.3فــي مقابــل  %2لالســتجابة «غيــر موافــق»
بينمــا بلغــت النســبة لالســتجابة «محايــد»  ،%11.7والشــكل التالــي يوضــح ذلــك.
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شكل ( )4النسب المئوية الستجابات العينة على المتطلبات التربوية التعليمية

ويمكــن تفســير ارتفــاع المتوســط الحســابي الســتجابات أفــراد العينــة حــول الموافقــة
علــى المتطلبــات التربويــة التعليميــة إلــى أهميــة تلــك المتطلبــات فــي مواجهــة التطــورات
والتغيــرات المعاصــرة ،وتحقيــق الرؤيــة التــي جــاءت لتنــص علــى ضــرورة االســتثمار فــي
التعليــم وتزويــد الطــاب والطالبــات بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لوظائــف المســتقبل،
األمــر الــذي يتطلــب مــن الجامعــات الســعودية تزويــد الطالبــات بتلــك المهــارات والقيــم
واالتجاهــات المتعلقــة بتنميــة معارفهــن التــي تمكنهــن مــن المشــاركة فــي تحقيــق رؤيــة
المملكــة .2030
نتيجة السؤال الثاني الذي ينص على:
مــا المتطلبــات التربويــة االجتماعيــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  2030مــن
وجهــة نظــر طالبــات جامعــة الطائــف؟
والمتوســطات الحســابية ،واالنحرافــات المعياريــة،
ُحســبت التكــرارات ،والنســب المئويــة،
ّ
الدراســة حــول تحديــد المتطلبــات التربويــة االجتماعيــة للطالبــة
والرتــب إلجابــات أفــراد ع ّينــة ّ
الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  2030مــن وجهــة نظــر طالبــات جامعــة الطائــف،
والجــدول التالــي يوضــح ذلــك:
جدول ( )9استجابات أفراد العينة على عبارات المحور الثاني
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أشــارت نتائــج اســتجابات أفــراد العينــة مــن خــال الجــدول الســابق إلــى موافقتهــم علــى
العبــارات الــواردة فــي المحــور الثانــي :المتطلبــات التربويــة االجتماعيــة الالزمــة للطالبــة
الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  ،2030حيــث بلــغ متوســط درجــات اســتجابات الطالبــات
علــى عبــارات المحــور الســابق ( ،)2.88وتقــع فــي فئــة االســتجابة «موافــق».
وفيمــا يتعلــق بترتيــب العبــارات الــواردة فــي المحــور فجــاءت العبــارة رقــم ( )10والتــي تنــص
علــى (المســؤولية تجــاه األســرة والمجتمــع والنفــس) فــي المرتبة األولى بمتوســط حســابي
( ،)2.946وجــاءت العبــارة رقــم ( )12والتــي تنــص علــى (معرفــة حقــوق وواجبــات الوطــن) فــي
الترتيــب الثانــي بمتوســط حســابي مقــداره ( ،)2.941وتــرى الباحثــة أن هــذا قــد يرجــع إلــى حــب
الطالبــات للوطــن واالنتمــاء لــه ،ورغبتهــن فــي الحفــاظ علــى أمنــه واســتقراره ،والتمســك
ممــا جعــل الجامعــة تــدرك أهميــة
بهويتــه فــي ضــوء التحديــات والمتغيــرات المعاصــرةّ ،
هــذا المتطلــب التربــوي .كمــا جــاءت العبــارة رقــم ( )11والتــي تنــص علــى (تعزيــز االنتمــاء
للوطــن) فــي الترتيــب الثالــث بمتوســط حســابي مقــداره (.)2.930
وكانــت أقــل عبــارات المحــور العبــارة رقــم ( )1والتــي تنــص علــى (قبــول التنــوع الفكــري
بغــض النظــر عــن االنتمــاء العقــدي لآلخريــن) فــي الترتيــب األخيــر بمتوســط حســابي مقــداره
بالرغــم مــن أهميــة هــذ المتطلــب التربــوي وإقــرار اإلســام للتعدديــة والتنــوع
(ّ ،)2.672
ودعوتــه للتعامــل اإليجابــي بالحكمــة والموعظــة الحســنة مــع األمــم والشــعوب ،وحاجــة
الناشــئة لمعرفــة الطريقــة المثلــى للتعامــل مــع االختــاف الفكــري ،وربمــا يعــود تفســير
هــذه النتيجــة إلــى :وجــود قصــور فــي الخلفيــة المعرفيــة لــدى الطالبــات بأهميــة التنــوع
الفكــري ،وعــدم امتــاك معلومــات كافيــة ومهــارات التفاهــم مــع الثقافــات األخــرى،
وحســن التعامــل وقبــول التنــوع والتعدديــة ،ال ســيما أن الواقــع المعاصــر يفــرض التعايــش
فــي عالــم متعــدد الثقافــات .وجــاءت العبــارة رقــم ( )3والتــي تنــص علــى (مواجهــة
الســلبيات األخالقيــة فــي المجتمــع) فــي الترتيــب قبــل األخيــر بمتوســط حســابي مقــداره
( ،)2.824وتجــدر اإلشــارة أن جميــع عبــارات هــذا المحــور تقــع فــي فئــة االســتجابة موافــق.
وفيمــا يتعلــق بالنســب المئويــة الســتجابات العينــة علــى المحــور الثانــي فقــد بلغــت النســبة
المئويــة لالســتجابة «موافــق»  %89.9فــي مقابــل  %1.8لالســتجابة «غيــر موافــق» بينمــا بلغــت
النســبة لالســتجابة «محايــد»  ،%8.3والشــكل التالــي يوضــح ذلــك.
شكل ( )5النسب المئوية الستجابات العينة على المتطلبات التربوية االجتماعية
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ولعــل تفســير ارتفــاع المتوســط الحســابي الســتجابات أفــراد العينــة حــول الموافقــة
علــى المتطلبــات التربويــة االجتماعيــة يعــود إلــى :أن احتياجــات شــخصية الطالبــة
االجتماعيــة فــي هــذه المرحلــة التــي ال تقــل أهميــة عــن غيرهــا مــن جوانب شــخصيتها
األخــرى؛ بــل ال يمكــن أن يتطــور التعليــم وتتحســن جودتــه بــدون طالــب قــادر علــى
العمــل بــروح الفريــق وقيادتــه ،علــى قــدر مــن المســؤولية عــن حياتــه وأعمالــه ،ويمتلــك
أدوات الوعــي االجتماعــي ..وغيــره مــن جملــة اآلداب االجتماعيــة التــي يتطلــب علــى
الجامعــات مراعاتهــا والســعي إلــى تحقيقهــا وتنميتهــا لــدى الطالبــات.
نتيجة السؤال الثالث الذي ينص على:
مــا المتطلبــات التربويــة االقتصاديــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030
مــن وجهــة نظــر طالبــات جامعــة الطائــف؟
والمتوســطات الحســابية ،واالنحرافــات
تــم حســاب التكــرارات ،والنســب المئويــة،
ّ
الدراســة حــول تحديــد المتطلبــات التربويــة
المعياريــة ،والرتــب إلجابــات أفــراد ع ّينــة ّ
االقتصاديــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  2030مــن وجهة نظــر طالبات
جامعــة الطائــف ،والجــدول التالــي يوضــح ذلــك.
جدول ( )10استجابات أفراد العينة على عبارات المحور الثالث
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أشــارت نتائــج اســتجابات أفــراد العينــة مــن خــال الجــدول الســابق إلــى موافقتهــم
علــى العبــارات الــواردة فــي المحــور الثالــث :المتطلبــات التربويــة االقتصاديــة الالزمــة
للطالبــة الجامعيــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  ،2030حيــث بلــغ متوســط درجــات
اســتجابات الطالبــات علــى عبــارات المحــور الســابق ( ،)2.89وتقــع فــي فئة االســتجابة
«موافــق».
وفيمــا يتعلــق بترتيــب العبــارات الــواردة فــي المحــور فجــاءت العبــارة رقــم ( )1والتــي
تنــص علــى (احتــرام العمــل كعبــادة هلل تعالــى) فــي المرتبــة األولــى بمتوســط
حســابي ( ،)2.941وجــاءت العبــارة رقــم ( )12والتــي تنــص علــى (مكافحــة الفســاد
بكافــة أنواعــه) فــي الترتيــب الثانــي بمتوســط حســابي مقــداره ( ،)2.935ومــا ذلــك إال
ألهميــة مكافحــة الفســاد الــذي يعــوق عمليــات التطويــر والتنميــة فــي المجتمــع؛
حيــث يعــد مــن الظواهــر الســلبية المنتشــرة فــي الوقــت المعاصــر فــي كثيــر
ممــا يتطلــب التحصيــن
مــن الــدول ،ولــه تأثيــره الســلبي علــى الفــرد والمجتمــع؛ ّ
بالقيــم الدينيــة واألخالقيــة والتربويــة .كمــا جــاءت العبــارة رقــم ( )8والتــي تنــص
علــى (الحفــاظ علــى الممتلــكات الخاصــة والعامــة) فــي الترتيــب الثالــث بمتوســط
حســابي مقــداره (.)2.933
وكانــت أقــل عبــارات المحــور العبــارة رقــم ( )4والتــي تنــص علــى (تنميــة مهــارات
ريــادة األعمــال واألفــكار الرياديــة) فــي الترتيــب األخيــر بمتوســط حســابي مقــداره
( ،)2.827وجــاءت العبــارة رقــم ( )5والتــي تنــص علــى (تنميــة ثقافــة االدخــار) فــي
الترتيــب قبــل األخيــر بمتوســط حســابي مقــداره ( ،)2.842وتجــدر اإلشــارة أن جميــع
عبــارات هــذا المحــور تقــع فــي فئــة االســتجابة موافــق.
وفيمــا يتعلــق بالنســب المئويــة الســتجابات العينــة علــى المحــور الثالــث فبلغــت
النســبة المئويــة لالســتجابة «موافــق»  %90.1فــي مقابــل  %1.1لالســتجابة «غيــر موافــق»
بينمــا بلغــت النســبة لالســتجابة «محايــد»  ،%8.8والشــكل التالــي يوضــح ذلــك.
شكل ( )6النسب المئوية الستجابات العينة على المتطلبات التربوية االقتصادية

153

ويمكــن تفســير ارتفــاع المتوســط الحســابي الســتجابات أفــراد العينــة حــول الموافقــة
علــى المتطلبــات التربويــة االقتصاديــة إلــى أهميــة تلــك المتطلبــات فــي دفــع عجلــة
االقتصــاد وســد الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل،
حيــث أن رؤيــة  2030تســعى إلتاحــة الفرصــة للخريجيــن والخريجــات مــن خــال إزالــة
العوائــق وتســهيل الحصــول علــى التمويــل ،ومســاعدة المبدعيــن فــي تســويق
أفكارهــم ومنتجاتهــم ،والحــرص علــى إنشــاء عــدد كبيــر مــن حاضنــات األعمــال
ومؤسســات التدريــب وغيــر ذلــك مــن اآلليــات التــي تعــزز ازدهــار االقتصــاد.
نتيجة السؤال الرابع والذي ينص على:
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط اســتجابات عينــة الطالبــات حــول
تحديــد المتطلبــات التعليميــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة للطالبــة الجامعيــة فــي ضوء
رؤيــة المملكــة  2030تعــزى للمتغيــرات التاليــة( :التخصــص ،والمســتوى الدراســي)؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال وللكشــف عــن الداللــة اإلحصائيــة للفــروق بيــن متوســط
اســتجابات عينــة الدراســة األساســية حــول تحديــد أهــم المتطلبــات التربويــة الالزمــة
لطالبــات المرحلــة الجامعيــة فــي ثالثــة مجــاالت ،هــي :التعليمــي ،واالجتماعــي،
واالقتصــادي فــي ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030مــن وجهــة نظــر
طالبــات جامعــة الطائــف .تــم اســتخدام اختبــار ت  T-Testلتحديــد الفــروق بيــن
االســتجابات وفقــا للمتغيــرات (التخصص-المســتوى الدراســي) ،وجــاءت النتائــج وفقــً
للمتغيــرات علــى النحــو التالــي:
الفروق في استجابات الطالبات حسب متغير التخصص:
جــدول ( )11اختبــار (ت) للفــروق بيــن اســتجابات أفــراد العينــة علــى االســتبانة مجملــة
ومحاورهــا الفرعيــة حســب متغيــر التخصــص
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أشــارت اســتجابات أفــراد العينــة حســب متغيــر التخصــص كمــا أظهرتــه نتائــج اختبــار
ت إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا فــي اســتجاباتهم علــى االســتبانة مجملــة
والمحوريــن الثانــي والثالــث ،فــي حيــن وجــدت فــروق دالــة إحصائيــا فــي اســتجابات أفــراد
العينــة علــى المحــور األول (المتطلبــات التربويــة التعليميــة) عنــد مســتوى  ،0.05حيــث
بلغــت قيمــة (ت)  ،34.2وكانــت الفــروق فــي اتجــاه فئــة تخصــص اآلداب.
ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بــأن أفــراد العينــة مــن التخصصــات األدبيــة أكثــر وع ًيــا
ً
وإدراكا مــن غيرهــم بالمتطلبــات التربويــة قيــد الدراســة ،وهــذا مــا تفرضــه طبيعــة
ً
وأيضــا نمــط التفكيــر اإليجابــي لــدى الطالبــات فــي
دراســتهم واهتماماتهــم العلميــة،
ً
وأيضــا قــد يكــون مــن األســباب :اكتســاب الطالبــات العديــد مــن
تلــك التخصصــات،
الخبــرات المربيــة ومرورهــن بمواقــف عمليــة ســواء داخــل الكليــة أم خارجهــا ،كمــا أن
المطالبــة بالعمــل علــى توفيــر هــذه المتطلبــات ســـوف يكــون عنــد أفــراد العينــة مــن
ُ
كليــة التربيــة أوضــح مــن غيرهــم؛ لنفــس الوعــي واإلدراك الســابق.
الفروق في استجابات الطالبات حسب متغير المستوى الدراسي:
جــدول ( )12اختبــار (ت) للفــروق بيــن اســتجابات أفــراد العينــة علــى االســتبانة مجملــة
ومحاورهــا الفرعيــة حســب متغيــر المســتوى الدراســي

155

يتضــح مــن الجــدول الســابق وفقــا الســتجابات أفــراد العينــة حســب متغيــر المســتوى
الدراســي كمــا أظهرتــه نتائــج اختبــار ت إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيا في اســتجابات
الطالبــات علــى االســتبانة مجملــة ومحاورهــا الفرعيــة الثالثــة (المتطلبــات التربويــة:
التعليميــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة)؛ األمــر الــذي يــدل علــى مســتوى عــال مــن االتســاق
فــي اســتجابات أفــراد العينــة.
وبهــذا تكــون الدراســة الحاليــة قــد أجابــت عــن أســئلة الدراســة التــي تهــدف إلــى تحديــد
أهــم المتطلبــات التربويــة الالزمــة لطالبــات المرحلــة الجامعيــة فــي ثالثــة مجــاالت ،هــي:
التعليمــي ،واالجتماعــي ،واالقتصــادي فــي ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية ،2030
والكشــف عــن الفــروق بيــن اســتجابات أفــراد عينــة الطالبــات حــول تحديــد المتطلبــات
التربويــة تبعــا لمتغيــرات (التخصــص ،المســتوى الدراســي).
* التوصيات والمقترحات:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يلي:
1.1تضميــن المتطلبــات التربويــة الــواردة فــي هــذه الدراســة فــي الخطــط االســتراتيجية
للجامعــات الســعودية بمــا يســهم فــي تحقيــق االســتثمار الجيد فــي مدخــات التعليم
ونظمــه وتحســين مخرجاتــه وفقــا لمتطلبــات رؤيــة .2030
2.2ضــرورة مراجعــة وتطويــر الخطــط والبرامــج األكاديميــة وإقرارهــا بمــا يتوافــق مــع:
متطلبــات ســوق العمــل ،والتطــورات الجديــدة فــي مجــال التخصــص ،واحتياجــات
التنميــة الوطنيــة المســتدامة.
3.3دراســة العوامــل المؤثــرة علــى تحقيــق المتطلبــات التربويــة لرؤيــة  2030فــي الجامعــات
الســعودية.
4.4ربــط إنشــاء المنصــات التــي تعنــى بالمــوارد البشــرية فــي القطاعــات المختلفــة بمتطلبات
مخرجــات الجامعات الســعودية.
5.5إدراج رؤيــة المملكــة  2030ضمــن المقــررات الدراســية الجامعيــة ،وذلــك أســوة بجامعــة
الملــك ســعود التــي أدرجتهــا ضمــن مقــرر ريــادة األعمــال بهــدف تنميــة مهــارات ريــادة
األعمــال وتوليــد األفــكار الرياديــة ومهــارات ســوق العمــل ،ونشــر ثقافــة العمــل الحــر بيــن
الطلبــة.
6.6تطويــر معاييــر الممارســات التعليميــة المثلــى فــي مجــال التدريــس والتعليــم الجامعــي
وفــق منظــور اســتراتيجي يراعــي المتطلبــات التربوية في المجــال التعليمــي واالجتماعي
واالقتصادي.
7.7تطويــر طــرق التدريــس والتقويــم بمــا يحقــق المتطلبــات التربويــة للطالبــة الجامعيــة
فــي ضــوء رؤيــة المملكــة .2030
ً
وفقــا لرؤيــة
8.8إجــراء دراســات وبحــوث تســتهدف تحســين التعليــم الجامعــي ومتطلباتــه
المملكــة .2030
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المراجع:
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دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات
بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكة
2030
إعداد :
د .نوف مناحي العتيبي
أستاذ مساعد بكلية التربية
جامعة شقراء
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مستخلص البحث:
اســتهدف البحــث الحالــي التعــرف علــى دور كليــات التربيــة فــي تنميــة
الوعــي بالتحديــات المســتقبلية فــي المجاليــن التعليمــي واالجتماعــي
فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  ،2030مــن وجهــة نظــر الطالبــات بجامعــة
شــقراء ،والكشــف عــن الفــروق بيــن اســتجابات الطالبــات حــول دور كليــات
التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء
رؤيــة المملكــة  2030فــي المجــال التعليمــي واالجتماعــي تبعــا لمتغيــر
(التخصــص ،المســتوى الدراســي) .وقــد اعتمــد البحــث علــى المنهــج
الوصفــي.
ولتحقيــق أهــداف البحــث تــم تصميــم اســتبانة ،ثــم قننــت وطبقــت علــى
عينــة مــن طالبــات كليــات التربيــة بالجامعــة بلغــت 350طالبــة .وخلصــت
نتائــج الدراســة إلــى أن دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات فــي
المجــال االجتماعــي كان متوســطًا ،يليــه المجــال التعليمــي فــي أدنــى
درجــات المتوســط ،وكشــفت عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
فــي المجــال التعليمــي لصالــح التخصصــات العلميــة ،إال أنهــا لــم تســفر
عــن وجــود فــروق تعــزى لمتغيــر التخصــص فــي المجــال االجتماعــي،
ولــم تكشــف عــن أيــه فــروق تبعــً لمتغيــر المســتوى الدراســي فــي كال
المجاليــن.
واختتمــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات التــي تهــدف إلــى تفعيــل دور
كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي
ضــوء رؤيــة المملكــة .2030
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مقدمة:
تعيــش المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي مرحلــة تحــول جديــدة
تهــدف إلــى تنميــة المــوارد البشــرية ،وتحقيــق تنميــة اجتماعيــة شــاملة ،تضمــن لهــا
مســتوى متقــدم فــي جميع المجــاالت االقتصاديــة ،والتعليميــة التربويــة ،واالجتماعية
مــن جهــة ،وتحقيــق رفاهيــة المواطــن وســعادته مــن جهــة أخــرى ،تمثلــت فــي
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  ،2030التــي قامــت علــى ثــاث ركائــز مهمــة هــي
أن المملكــة العربيــة الســعودية تمثــل العمــق العربــي اإلســامي ،وقــوة اســتثمارية
رائــدة ،ومحــور ربــط القــارات الثــاث.
وعلــى الرغــم مــن أهميــة مــا تنطــوي عليــه رؤيــة المملكــة  2030مــن أهــداف وغايــات
تســعى إلــى تحقيقهــا فــي المجتمــع الســعودي ،إال أنــه قــد نتــج عنهــا جملــة مــن
التحديــات المختلفــة .حيــث حــدد الروقــي (1437ه) أهــم التحديــات المســتقبلية
التــي تتعلــق بالعمليــة التعليميــة ووردت فــي الرؤيــة فــي اآلتــي :االعتمــاد علــى مــوارد
محــددة ،وضعــف االســتثمار ،والبطالــة ،وضعــف مخرجــات التعليــم العــام والعالــي،
والفجــوة بيــن المخرجــات وســوق العمــل ،وتدنــي المســئولية االجتماعيــة.
ومــن أهــم التحديــات التــي وردت فــي رؤيــة المملكــة  ،2030الصــادرة مــن مجلــس
الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة ،والتــي ينبغــي التهيــؤ واالســتعداد لهــا؛ لإلســهام
فــي تحقيــق أهــداف هــذه الرؤيــة ومتطلباتهــا التربويــة واالجتماعيــة ،ضعــف إعــداد
وتدريــب المعلــم ،زيــادة القــدرة التنافســية للجامعــات ،الحصــول علــى تصنيــف متدني
فــي المؤشــرات العالميــة للتحصيــل التعليمــي للطــاب ،الفجــوة بيــن التعليــم العالــي
وســوق العمــل ،البطالــة ،التحــدي الثقافــي ،تدنــي المســؤولية المجتمعيــة ،تحديــات
الطاقــة ،ضعــف التفاعــل بيــن الجامعــات والقطــاع الخــاص.
ويصعــب علــى الفــرد أن يعيــش بمعــزل عــن هــذه التغيــرات والتحــوالت ،فعليــه يقــع
العــبء األكبــر فــي توجيههــا لمصلحــة الفــرد والمجتمــع ،والتصــدي للتحديــات
التــي يمكــن أن تعيــق أهدافهــا .ويعــد المعلــم الــذي أولتــه رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية 2030جــل اهتمامهــا بتدريبــه وإعــادة تأهيلــه مــن أهــم الكــوادر البشــرية
التــي تســهم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق أهدافهــا وترجمتهــا إلــى واقــع فعلــي
وفــق مــا هــو مخطــط لهــا ،مــن خــال فهمــه لمتطلباتهــا ووعيــه بتحدياتهــا ،ومــن
هنــا أصبحــت قضيــة إعــداد المعلــم إحــدى القضايــا الهامــة التــي شــغلت المجتمــع،
والمهتميــن بشــؤون التربيــة والتعليــم ،بصفتــه مســؤول عــن إدارة العمليــة التعليميــة،
إذ ينبغــي أن يعــد إعــداد مهنيــً وفنيــً ،وثقافيــً واجتماعيــا ،يمكنــه مــن العيــش فــي
الحيــاة بنجــاح ،ومواجهــة مــا يعترضــه مــن صعوبــات وتحديــات.
والتعليــم معنــي بالمســتقبل ،فمــن الصعــب التفكيــر فــي المســتقبل دون التفكيــر
فــي التعليــم ،بصفتــه أحــد الســبل المهمــة لغــرس الوعــي بالمســتقبل وتحدياتــه.
فالتعليــم بطبيعتــه عمليــة مســتقبلية ،ووظيفتــه األساســية إعــداد األفــراد
للمســتقبل .ولكــي تعمــل النظــم التعليميــة بمهنيــة عاليــة ،يجــب أن ترصــد التطــورات
قصيــرة األمــد ،وتعــد العامليــن فيهــا للتكيــف معهــا (أبــو الســعود2010 ،م ،ص.)24
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لذلــك بــات مــن الضــروري البحــث عــن بنــى وهيــاكل ووســائل تربويــة جديــدة لمواجهــة
هــذه التغيــرات ،التــي تتطلــب التكيــف الســريع معهــا ،بــل والتأثيــر فيهــا بشــكل إيجابــي؛
ومــن أجــل ذلــك تســعى كل بلــدان العالــم إلــى مراجعــة أنظمتهــا التعليميــة مراجعــة
شــاملة وجدريــة وهدفهــا فــي ذلــك إعــداد مواطنيهــا ومجتمعهــا للمســتقبل ،مــن خــال
تســليحهم بمــا يســتجد مــن أحــداث حتــى يتمكنــوا مــن التكيــف مــع الحيــاة المســتقبلية
ومــا يطــرأ عليهــا مــن تغييــرات (الطنــاوي1999 ،م ،ص.)130
ويمكننــا القــول أن التربيــة تعــد متغيــرًا تابعــً لرؤيــة المملكــة 2030؛ ومــن هنــا كان قطــاع
التعليــم أهــم القطاعــات المســاهمة فــي برنامــج التحــول الوطنــي لتحقيــق هــذه الرؤيــة،
وبالتالــي فأنهــا أكثــر مؤسســات المجتمــع عرضــة للتغيــر والتطــور ،فالتحديــات الحاليــة
والمســتقبلية التــي وردت فــي رؤيــة المملكــة  2030تتطلــب بالضــرورة إحــداث تغييــر تربــوي
فــي كليــات التربيــة مــن حيــث فلســفتها وسياســتها ودورهــا ومناهجهــا وأســاليبها فــي
إعــداد معلمــات المســتقبل.
مشكلة البحث:
تعــد كليــات التربيــة مــن أهــم المؤسســات التعليميــة فــي أي مجتمــع ،فهــي تؤثــر وتتأثــر
بالجــو االجتماعــي المحيــط بهــا .وهــي وليــدة المجتمــع وأداة فــي تأهيــل القيــادات
التعليميــة التــي لهــا دور بــارز فــي تشــكيل وعــي الطــاب ،واإلســهام فــي عمليــة التنشــئة
االجتماعيــة ،وتحقيــق حــراك اجتماعــي إيجابــي لجميــع أفــراد المجتمــع .وبمــا أن رؤيــة
المملكــة العربيــة الســعودية  2030تفــرض تحديــات ينبغــي علــى كليــات التربيــة مواجهتهــا
واالســتعداد لهــا ،بمــا يتوفــر لهــا مــن طاقــات وإمكانــات ماديــة وبشــرية؛ إلعــداد الفــرد
القــادر علــى مواكبــة التطــورات الســريعة واســتيعابها مــن خــال فهمــه لهــا ووعيــه
بتداعياتهــا وتأثيراتهــا.
ويعــد التعــرف علــى توقعــات الطــاب المســتقبلية مــن خــال تحليــل أفكارهــم
وتوجهاتهــم ووعيهــم عــن التحديــات المســتقبلية ،مــن واجبــات علمــاء التربيــة لتحديــد
المشــكالت التــي يعانــي منهــا معلمــي المســتقبل ،ومــن أجــل ذلــك ظهــرت العديــد مــن
االتجاهــات المعاصــرة فــي إعــداد الطــاب المعلميــن إعــدادًا تكامليــً ومــن أهمهــا االتجــاه
القائــم علــى الكفايــات ،وتطويــر أدوار المعلــم ،واالتجــاه القائــم علــى اســتخدام النمــاذج
مثــل :النمــوذج التنمــوي ،والنمــوذج الســلوكي ،والنمــوذج اإلنســاني (الجــزار وغــاب1999 ،م،
ص.)3
وقــد شــهدت الســنوات األخيــرة العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات والدراســات لبحــث
التحديــات المعاصــرة والمســتقبلية التــي تتصــل بالمعلــم ،فبعضهــا ركــز علــى تحديــد
هــذه التحديــات ،والبعــض اآلخــر تنــاول إعــداد المعلــم فــي ضــوء تلــك التحديــات ،إال أن
الباحثــة تــرى أن أولــى الخطــوات لمواجهــة التحديات المســتقبلية ســواء للمعلمــة بصفتها
فــرد فــي المجتمــع ،أو للمجتمــع ككل هو فهمها ،ودراســة أبعادهــا ،وتداعياتهــا ،وتأثيرها
ســواء علــى المعلمــة مــن حيــث إعدادهــا وتدريبهــا ،أو علــى مجتمعهــا؛ ممــا يمكنهــا مــن
التعامــل معهــا ومحاولــة التغلــب عليهــا للقيــام بــدور فعــال فــي تقــدم المجتمــع ونموه.
وقــد جــاءت الدراســة الحاليــة اســتجابة لتوصيــات النــدوات والمؤتمــرات التــي تتصــل بــدور
الجامعــات فــي رؤيــة المملكــة  ،2030منهــا :مؤتمــر (دور الجامعــات فــي تفعيــل رؤيــة
المملكــة  ،2030المنعقــد بجامعــة القصيــم 2017م) ،وأوصى بدراســة التحديــات والصعوبات
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التــي تحــد مــن جهــود التكامــل المنشــود فيمــا بيــن التعليــم العــام والتعليــم العالــي،
وتبنــي اآلليــات الفعالــة فــي مختلــف مناطــق المملكــة ،وتشــجيع حركة البحــث العلمي
والتأليــف فــي مجــال االســتثمار فــي برامــج التعليــم وأنشــطته ومخرجاتــه ،ودراســة
العوامــل المؤثــرة علــى تعزيــز جهــود الجامعــات الســعودية حيــال خدمــة المجتمعــات
المحليــة للجامعــات ومتطلبــات رؤيــة  ،2030واقتــراح األفــكار واآلليــات المناســبة ،ووضــع
إطــار استرشــادي إلعــادة هيكلــة الجامعــات والكليــات والبرامــج والتخصصــات بمــا يوفــر
احتياجــات ســوق العمــل ،وبمــا يرفــع القــدرات التنافســية والرياديــة للخريجيــن.
كمــا عقــدت جامعــة شــقراء وورشــة العمــل بتاريــخ  23شــعبان 1437ه بعنــوان (الرؤيــة
الوطنيــة ودور الجامعــة فــي تحقيقهــا ) والتــي أكــدت علــى أهميــة دور الجامعــات
بكلياتهــا المختلفــة فــي نشــر الوعــي برؤيــة المملكــة  ،2030مــن خــال وســائل اإلعــام
الجامعــي ،والمناهــج التعليميــة ،واألنشــطة الجامعيــة.
كمــا أن هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي أكــدت أهميــة تحقيــق االرتبــاط بيــن كليــات
التربيــة وبيــن التطــورات والتغيــرات التــي تحــدث فــي المجتمــع ،كدراســة ســهير شــريف
(2005م ،ص )34التــي توصلــت إلــى أن أهــم االنتقــادات التــي وجهــت لبرامــج إعــداد
المعلــم ،ضعــف االرتبــاط بيــن التطــورات والتغيــرات الجاريــة وبرامــج إعــداده؛ حيــث أنهــا
برامــج متخلفــة فــي محتواهــا ،وال تســاير التغيــرات التــي تحــدث فــي العالــم ،ودراســة
آمنــة زقــوت وعســيلة (2006م) والتــي توصلــت إلــى أن الجامعــات لــم تســهم فــي وعــي
طالبهــا فــي المجــاالت االجتماعيــة والعلميــة واالقتصاديــة والشــخصية.
كمــا أكــدت نتائــج دراســة القاضــي (2008م) علــى قصــور مــا تؤديــه كليــات التربيــة مــن
دور فــي توعيــة طالبهــا بقضايــا العولمــة الثقافيــة وتحدياتهــا ،وحاجــة طلبــة كليــات
التربيــة إلــى التوعيــة بالتحديــات التربويــة والثقافيــة التــي تفرضهــا العولمــة ،و ُبعــد إعــداد
المعلــم عــن تنــاول التحديــات الثقافيــة المعاصــرة.
ومــن جهــة أخــرى تؤكــد دراســة (مصطفــى2012،م ) أن هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن مــا
تقــوم بــه كليــات التربيــة فــي العصــر الحالــي مــن أدوار ،والمتوقــع منهــا لمواجهــة
تحديــات المســتقبل؛ ذلــك بــأن مخرجــات كليــات التربيــة ،ومعاييــر إعــداد المعلــم دون
المســتوى المطلــوب ســواء مــن حيــث التنميــة الثقافيــة أو مســتوى الكفــاءة الالزمــة
لممارســة مهنــة التعليــم.
وقــد نصــت رؤيــة المملكــة 2030علــى ضــرورة تضافر الجهــود لتحقيــق أهــداف ومتطلبات
الرؤيــة ،ويعــول علــى الجامعــات القيــام بــدور فعــال فــي تحقيــق هــذه األهــداف ،وكليات
التربيــة ليســت بمعــزل عــن هــذه الرؤيــة التــي تناولــت ضــرورة إعــداد المعلــم ومتابعــة
تأهيلــه وتدريبــه ،حيــث تواجــه معلمــة المســتقبل فــي ضــوء هــذه الرؤيــة تحديــات
كثيــرة تعيــق قيامهــا بأدوارهــا ومســؤولياتها ،ال يمكــن التغلــب عليهــا مالــم يكــن هناك
وعــي بهــا وإيمــان بضرورتهــا ومعرفــة بمتطلباتهــا؛ لــذا علــى كليــات التربيــة تنميــة وعــي
طالباتهــا بالتحديــات المســتقبلية وإعدادهــن إعــدادا يســاعدهن علــى مســايرة هــذه
التغيــرات والتعايــش معهــا ،وإحــداث التغييــر المطلــوب فــي أدوارهــن المســتقبلية.
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أسئلة البحث:
تكمن مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:
مــا دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء
رؤيــة المملكــة  ،2030مــن وجهــة نظرهــن؟
ويتفرع من التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
1.1مــا دور كليــات التربيــة فــي تنميــة الوعــي بالتحديــات المســتقبلية فــي المجــال
التعليمــي فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  ،2030مــن وجهــة نظــر الطالبــات؟
2.2مــا دور كليــات التربيــة فــي تنميــة الوعــي بالتحديــات المســتقبلية فــي المجــال
االجتماعــي فــي ضــوء رؤيــة المملكــة ، 2030مــن وجهــة نظــر الطالبــات؟
3.3هــل توجــد فــروق بيــن اســتجابات الطالبــات حــول دور كليــات التربيــة فــي تنميــة
وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  2030فــي المجــال
التعليمــي واالجتماعــي تبعــا لمتغيــر ( التخصــص ،المســتوى الدراســي)؟
أهداف البحث:
1.1التعــرف علــى دور كليــات التربيــة فــي تنميــة الوعــي بالتحديــات المســتقبلية فــي
المجــال التعليمــي فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  ،2030مــن وجهــة نظــر الطالبــات.
2.2التعــرف علــى دور كليــات التربيــة فــي تنميــة الوعــي بالتحديــات المســتقبلية فــي
المجــال االجتماعــي فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  ،2030مــن وجهــة نظــر الطالبــات.
3.3الكشــف عــن الفــروق بيــن اســتجابات الطالبــات حــول دور كليــات التربيــة فــي تنميــة
وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  2030فــي المجــال
التعليمــي واالجتماعــي تبعــا لمتغيــر (التخصــص ،المســتوى الدراســي).
أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من ما يلي:
* مــا نصــت عليــه رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030مــن أهــداف ومتطلبــات منهــا:
ضــرورة متابعــة إعــداد المعلــم ،وإعــادة تأهيلــه وتدريبه،وتنميــة مهــارات الطــاب ،تنميــة
الوعــي الذاتــي واالجتماعــي والثقافــي لــدى الطــاب ،وســد الفجــوة بيــن مخرجــات
التعليــم العالــي وحاجــة ســوق العمــل.
* أهميــة المرحلــة العمريــة التــي تناولهــا البحــث ،وهــي المرحلــة الجامعيــة؛ حيــث تعــد
مرحلــة نضــج ووعــي واكتمــال الشــخصية.
* تبصيــر طالبــات كليــات التربيــة بالتحديــات المســتقبلية التــي يمكــن أن تواجههــا ،ومــن
ثــم الوقــوف أمامهــا ومواجهتهــا؛ لتتمكــن مــن ممارســة أدوارهــا االجتماعيــة والوطنيــة
فــي ضــوء رؤيــة المملكــة .2030
حدود البحث:
اقتصــرت حــدود البحــث فــي جانبهــا الموضوعــي علــى معرفــة الواقــع الحالــي لــدور
كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي المجاليــن
التعليمــي واالجتماعــي فــي ضــوء رؤيــة المملكــة .2030
كمــا أجريــت هذه الدراســة علــى عينة ممثلة مــن طالبات كليــات التربية بفروعها(شــقراء،
الدوادمــي ،عفيــف ،المزاحميــة) فــي جامعــة شــقراء .وقــد تــم تطبيــق الدراســة الفصــل
الدراســي الثاني1438/1437ه.
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مصطلحات البحث:
 -1الوعي:
عــي :حفــظ
فــي اللغــة :يشــتق مفهــوم الوعــي فــي اللغــة العربيــة مــن الفعــل وعــى،
َ
والو ُ
القلــب الشــيء والحديــث يعيــه وع ًيــا وأوعــاهَ :ح ِف َ
وف ِهمــه َ
ظــه َ
وق ِبلــه ،فهــو واع ،وفــان أوعــى
مــن فــان أي أحفــظ وأفهــم .وفــي الحديــثَ :ن َّ
ظــر اهلل امــرًا ســمع مقالتــي فوعاهــا ،فــرب
مبلــغ أوعــى مــن ســامع (ابــن منظــور1423،ه ،ج ،9ص.)352
فــي االصطــاح :مــن التعريفــات الــواردة حــول مصطلــح الوعــي مــا ذكــره الموســوي (1993م،
ص  )51بأنــه» مجموعــة االتجاهــات والمشــاعر واألفــكار والمفاهيــم والتصــورات التــي تحــدد
إدراك الفــرد للواقــع المحيــط بــه ،وفهمــه لــه وتصوراتــه الراهنــة والمســتقبلية لــه».
عــرف بأنــه شــحنة عاطفيــة قويــة تتمكــن بكثيــر مــن مظاهــر الســلوك لــدى الفــرد،
كمــا ُي ّ
ويتــم تكوينــه مــن خــال العمــل التربــوي فــي مختلــف مراحــل التعليــم ،وهــو أكثــر قابليــة
لدعــم الســلوك وتوجيهــه فــي االتجــاه المرغــوب (اللقانــي والجمــل1999 ،م).
الدراســة الحاليــة الوعــي إجرائيــً بأنــه :إدراك الطالبــة وفهمهــا ومعرفتهــا وتصورهــا
و ُتعـ ّـرف ِّ
نحــو التحديــات المســتقبلية فــي رؤيــة  2030مــن خــال مــا تؤديــه كليــات التربيــة مــن أدوار
وممارســات تربويــة.
 -2التحديات:
ُيعـ ّـرف شــريف (2004م ،ص )37التحديــات علــى أنهــا « تغيــرات وإشــكاليات حاليــة أو مســتقبلية
تواجــه منظومــة التربيــة ،وتفــرض عليهــا متطلبــات؛ ممــا يســتوجب مواجهــة هــذه المتغيرات،
واإلشــكاليات ،واتخــاذ اإلجــراءات التربويــة الكفيلــة بتحقيــق تلــك المتطلبــات»
تعــرف التحديــات علــى أنهــا» كل تغيــر أو تحــول كمــي أو نوعــي ،يفــرض متطلبــً أو متطلبــات
محــددة تفــوق إمكانــات المجتمــع اآلنيــة ،بحيــث يجــب عليــه مواجهتهــا واتخــاذ اإلجــراءات
الكفيلــة بتحقيقها»(ســالم1998 ،م ،ص ،)175وتــرى الدراســة الحاليــة أن هــذا التعريــف شــامل
لمفهــوم التحديــات بشــقيها الكمــي والنوعــي؛ لــذا فــإن الباحثــة تعتمــده فــي الدراســة
الحاليــة تعريفــً إجرائيــً لهــا.
منهجية البحث:
يعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي الــذي يتناســب مــع طبيعــة البحــث الحاليــة مــن حيــث
جمــع البيانــات حــول دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية
فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  ،2030وتحليلهــا وتفســيرها مــن خــال اســتخدام أداة االســتبانة.
الدراسات السابقة:
تمكنــت الباحثــة بعــد اإلطــاع علــى األدبيــات المتعلقــة بموضــوع البحــث ،وبعــد قيامهــا
بدراســة مســحية شــملت العديــد مــن الدراســات والبحــوث العلميــة ذات الصلــة بموضــوع
البحــث مــن الوقــوف علــى بعــض الدراســات الســابقة والتــي منهــا:
 دراســة الجــزار وغــاب (1999م ) :وهدفــت إلــى تحديــد قائمــة بالتحديــات المســتقبليةالتــي يمكــن أن تواجــه معلمــي المســتقبل فــي القــرن الحــادي والعشــرين ،وأيضــً تحديــد
مســتويات التقبــل لــدى طــاب كليــة التربيــة بالتحديــات المســتقبلية ،وأشــارت نتائــج الدراســة:
أن الطــاب لديهــم مســتوى تقبــل عال ًيــا جــدًا نحــو بعــض التحديــات التــي تعــد من أهــم األمور
للتعايــش فــي العصــر القــادم ،كمــا أن هنــاك اســتجابات تقبــل عاليــة نحــو الرغبــة فــي التــزود
بالمعلومــات والثقــة فــي القــدرة علــى اســتيعاب التقــدم التكنولوجــي ،والميــل إلــى دراســة
التغيــرات العالميــة المعاصــرة ،واالهتمــام بمتابعــة األحــداث الجاريــة ،وأنــه ال توجــد فــروق
بيــن اســتجابات الطــاب فــي مقيــاس الوعــي بالتحديــات المســتقبلية تبعــً لمتغيــر المســتوى
الدراســي ،والتخصــص (علمــي ،أدبــي).
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 دراســة إبراهيــم(2004م) :وهدفــت إلــى التعــرف علــى تحديــات العصــر ،وتطويــر منظومــةإعــداد المعلــم فــي ضــوء تحديــات العصــر ،وأشــارت نتائــج الدراســة :إلــى شــعور المعلــم
بالدونيــة العلميــة ،أن برامــج كليــات التربيــة ال تتضمــن القــدر المناســب إلعــداد المعلميــن
المؤهليــن الســتخدام التكنولوجيــا ،وأن منظومــة إعــداد المعلــم فــي ضــوء التحديــات
المعاصــرة البــد أن تشــمل إعــداد أكاديمــي ،ثقافــي ،تربــوي ومهنــي ،عملــي وميدانــي ،وأن
تتفاعــل بشــكل مســتمر مــع المبــادئ التربويــة العالميــة إلعــداد المعلــم.
 دراســة شــريف(2005م) :وهدفــت إلــى التعــرف علــى التحديــات العالميــة التــي تواجــهإعــداد المعلــم فــي المجتمــع المصــري ،والكشــف عــن متطلبــات إعــداد المعلــم فــي ضــوء
التحديــات العالميــة ،وأشــارات نتائــج الدراســة :أن درجــة توفــر هــذه المتطلبات كانــت منخفضة
بشــكل واضــح ،ومــن أهــم األســباب لعــدم توفرهــا هــو قلــة وعــي وإحســاس الطــاب بأهميــة
هــذه المتطلبــات.
 دراســة آمنــة زقــوت ومحمــد عســلية (2006م) :وهدفت إلــى التعرف على أكثر المشــكالتالتــي يعانــي منهــا طلبــة جامعــة األقصــى بمحافظــات غــزة ،والتعــرف علــى مــدى مســاهمة
الجامعــة فــي تنميــة وعــي الطلبــة فــي كل مــن المجــاالت التاليــة( :مجــال الوعــي بالتــراث
الوطنــي ،المجــال النفســي واالجتماعــي ،المجــال العلمــي واالقتصــادي ،المجــال السياســي،
الدراســة إلــى عــدة نتائــج ،منهــا مــا
المجــال الشــخصي ،مجــال الخدمــات اإلرشــادية) .وتوصلــت ِّ
يلــي :أن أكثــر مشــكالت الطلبــة شــيوعًا هــي المشــكالت الخاصــة بمجــال الخدمات اإلرشــادية،
ثــم النفســية واالجتماعيــة ،والعلميــة واالقتصاديــة ،وتبيــن أن الجامعــة لــم تســهم فــي
الدراســة.
تنميــة وعــي طلبتهــا فــي شــتى المجــاالت موضــع ِّ
 دراســة أبــو ورد والناقــة (2009م) :وهدفــت إلــى التعــرف علــى االتجاهــات المعاصــرة فــيإعــداد المعلــم وتنميتــه مهنيــً ،وأظهــرت نتائــج الدراســة االهتمــام المتزايــد للــدول الناميــة
والمتقدمــة باالتجاهــات الحديثــة فــي مجــال إعــداد المعلــم وتنميتــه مهنيــً فــي مراحــل
التعليــم العــام ،وأن إعــداد المعلــم عمليــة مســتمرة تشــمل اإلعــداد قبــل الخدمــة والتدريــب
أثنــاء الخدمــة وعليــه فــإن التنميــة المهنيــة للمعلــم عمليــة تتصــف بالديمومــة ،وقــد اختتمــت
الدراســة بتقديــم تصــور مقتــرح لتطويــر نظــام إعــداد المعلــم وتنميتــه مهنيــً بمــا يتناســب
مــع االتجاهــات المعاصــرة.
 دراســة آدم (2009م) :وهدفــت إلــى الوقــوف علــى الواقــع الحقيقــي إلعــداد المعلــم فــيضــوء التحديــات المحليــة والعالميــة ،وتوضيــح األدوار المتجــددة لمعلــم المســتقبل واعتمــدت
المنهــج الوصفــي ،وتوصلــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج مــن أهمهــا :أن واقــع إعــداد
المعلميــن يشــير إلــى حاجــة ماســة إلعــادة النظــر فــي بنــاء وإعــداد المعلميــن ،وأن مــن أهــم
دواعــي تطويــر برامــج إعــداد المعلميــن قبل الخدمــة تتمثل في :تغييــر أدوار المعلــم ،والتقدم
العلمــي والتكنولوجــي ،والمتغيــرات المحليــة والعالميــة ،وأن األدوار المتجــددة لمعلــم
المســتقبل تتمثــل فــي :تعليــم المتعلــم مهــارات وقــدرات التفكيــر ،والقيــام بتشــخيص واقع
مشــكالت التعليــم ،وغــرس قيــم حــب الوطــن واالنتمــاء إليــه.
 دراســة الحراحشــة (2010م) :وهدفــت إلــى تحديــد التغيرات والتحديــات العالميــة المعاصرة،وإبــراز خصائــص وأدوار المعلــم فــي ضــوء التغيــرات العالميــة المعاصــرة .ومــن نتائــج الدراســة:
أن أهــم التغيــرات العالميــة التــي انعكســت علــى التربيــة ومــن ّثــم علــى المعلــم التقــدم
المعرفــي ،والتكنولوجــي ،ثــورة التكتــات االقتصاديــة ،ديمقراطيــة التعليــم ،العولمــة،
ومــن أهــم أدوار معلــم المســتقبل أن يــدرك التغيــر الجــذري الــذي يطــرأ علــى طبيعــة دوره
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ومســؤولياته ،وأن مهنــة التعليــم لهــا مهــارات وكفايــات متجــددة ينبغــي علــى المعلــم
اكتســابها وتنميتهــا.
 دراســة الحبشــي (2012م) :وهدفــت إلــى التعــرف علــى التحديــات المعاصــرة التــي تواجــهكليــات التربيــة وتهــدد الهويــة اإلســامية ،وواقــع األدوار التــي تقــوم بهــا كليــات التربيــة فــي
تنميــة وعــي طالبهــا بالهويــة اإلســامية ،ومــن أهــم نتائــج الدراســة :وجــود تناقــض فــي بنيــة
الوعــي بالهويــة اإلســامية والصــورة الذهنيــة لــدى الطــاب عــن بعــض المفــردات المرتبطــة
بالعقيــدة والفكــر ،والتعامــل مــع اآلخــر ،والحريــة والمشــاركة فــي الــرأي ،والســلوك
والمظهــر ،وقصــور واضــح فــي دور كليــات التربيــة فــي دعــم وتشــكيل وتنميــة الوعــي
بالهويــة اإلســامية بالصــورة التــي تقتضيهــا غايــات المجتمــع.
تعقيب على الدراسات السابقة:
مــن خــال تحليــل الدراســات الســابقة يتضــح أنهــا تناولــت جانبيــن بعضهــا ركــزت علــى دور
كليــات التربيــة فــي تنميــة الوعــي مثــل :دراســة الجــزار وغــاب(1999م) ،ودراســة القاضــي
(2008م) ودراســة الحبشــي (2012م) ودراســة آمنــة زقــوت وعســيلة (2006م ) والتــي توصلــت
إلــى أنــه علــى الرغــم مــن رغبــة الطــاب فــي مواجهــة التحديــات المســتقبلية وفهمهــا
والوعــي بهــا ،إال أن هنــاك قصــور واضــح فــي قيــام كليــات التربيــة بــدور واضــح وفعــال فــي
تنميــة وعــي الطــاب بهــا .كمــا ركــز البعــض اآلخــر مثــل :دراســة إبراهيــم(2004م) ،ودراســة
شــريف (2005م) ،ودراســة أبــو ورد والناقــة (2009م) ،ودراســة آدم (2009م) ،ودراســة الحراحشــة
(2010م) علــى برامــج إعــداد المعلــم فــي ضــوء التحديــات المعاصــرة والمســتقبلية ،حيــث
أشــارت إلــى أن أهــم التحديــات المســتقبلية الثــورة العلميــة ،التقــدم التكنولوجــي ،الجــودة
واالعتمــاد األكاديمــي والشــراكة ،والعولمــة ،وأهــم األدوار الجديــدة المتوقعــة لمعلــم
المســتقبل تمثلــت فــي اآلتــي :تنميــة مهــارات وقــدرات التفكيــر ،وتنميــة الوعــي بواقــع
المجتمــع ومشــكالته ،وغــرس قيــم حــب الوطــن واالنتمــاء إليــه.
وقــد اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة جزئيــً فــي هدفهــا ،وإن كانــت تركــز
علــى التعــرف علــى واقــع دور كليــات التربيــة فــي تنميــة الوعــي بالتحديــات المســتقبلية فــي
ضــوء رؤيــة المملكــة  ،2030كمــا اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة فــي
تحديــد المنهــج وبنــاء األداة ،وتفســير النتائــج ومناقشــتها.
اإلطار النظري للبحث:
تعــد كليــات التربيــة مؤسســات علميــة تربويــة اجتماعيــة تســاهم مــع غيرها من مؤسســات
المجتمــع المختلفــة فــي مواجهــة تحديــات المســتقبل للنهــوض بالمجتمــع وتحقيــق
التنميــة الشــاملة ،وتعــود أهميتهــا بصفتهــا مؤسســات إلعــداد المعلــم الــذي يعــد حجــر
األســاس فــي العمليــة التعليميــة؛ لــذا جــاءت رؤيــة المملكــة  2030لتؤكــد علــى أهميــة إعــداد
المعلــم وتدريبــه وتأهيلــه ،بهــدف النهــوض بمســتواه وتحقيــق نظــام تعليمــي متميــز
يحقــق أهــداف الرؤيــة ومتطلباتهــا.
ومــن هنــا فــإن أولى الخطــوات لتحقيق أهــداف ومتطلبــات رؤيــة المملكة  2030فــي العملية
التعليميــة ،هــو تنميــة وعــي معلمــي المســتقبل بالتحديــات التــي يمكــن أن تواجههــم فــي
مجــال التعليــم ،أو فــي المجــال االجتماعــي بصفتهــم جــزء مــن نســيج المجتمــع ،ومــن هنــا
ســتعرض الباحثــة أهــم التحديــات المســتقبلية التــي تواجــه طالبــات كليــات التربيــة فــي
ضــوء رؤيــة المملكــة  ،2030ودور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بهــا ،ممــا يمكنهــا
مــن ممارســة أدوارهــا المســتقبلية.
166

أو ً
ال :أهم التحديات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة :2030
تعــد التحديــات التــي تواجــه طالبــات كليــات التربيــة نتــاج للتغيــرات التــي تطــرأ علــى
المجتمــع .وتمثــل رؤيــة المملكــة 2030رؤية مســتقبلية لألوضــاع االجتماعيــة واالقتصادية
والتربويــة ،التــي تســعى الدولــة مــن خاللهــا إلحــداث تغييــر اجتماعــي وتربــوي واقتصادي
يتناســب مــع التغيــرات العالميــة ،ويضمــن لها تحقيــق مركز متقــدم بيــن دول العالم ،إال
أن هــذه التحديــات متداخلــة فــي عواملهــا ومظاهرهــا إلــى الحــد الــذي يجعــل الفصــل
بينهــا مســتحي ً
ال ويجعــل أســاليب مواجهتهــا متداخلــة ومتكاملــة ،بــل ومســؤولية
كافــة المؤسســات ومــن أهــم تلــك المؤسســات كليــات التربيــة بالجامعــات .ومــن خــال
تحليــل وثيقــة رؤيــة المملكــة  2030يمكــن للباحثــة القــول أن أهــم التحديات المســتقبلية
تمثلــت فــي اآلتــي:
أو ً
ال :التحديات التعليمية:
انعكســت رؤيــة المملكــة  2030ومــا يصاحبهــا مــن تغيــرات علــى جانــب التربيــة والتعليم،
فالتربيــة أحــد أنظمــة المجتمــع اإلنســاني؛ لذلــك تواجــه كليــات التربيــة العديــد مــن
التحديــات المســتقبلية التــي لهــا تأثيــر علــى الميــدان التربــوي بمــا فيــه مــن أبعــاد
ومجــاالت للمنظومــة التعليميــة ،ســواء فيمــا يتعلــق بالسياســة التعليميــة ،أو المتعلــم،
أو المعلــم وإعــداده وتدريبــه ،أو المناهــج ،وأســلوب التعليــم وطرائقــه وعمليــات التفكير،
واألنشــطة ،والتقويــم ،ومــن أهــم التحديــات التعليميــة التــي وردت فــي رؤيــة المملكــة
2030والتــي تتطلــب الوعــي بهــا مــن ِقبــل معلمــة المســتقبل ،واالســتعداد لهــا مــا يلــي:
 .1ضعف إعداد وتدريب الطالبة المعلمة:
تعــد المعلمــة مــن أهــم مدخــات ومخرجــات النظــام التعليمــي ،ولــن يكــون هــذا
جيــدا ونافعــا لمجتمعــه ومحققــً ألهــداف ومتطلبــات رؤيــة المملكــة ،2030
المخــرج
ً
إال بعــد التأهيــل والتمكــن العلمــي والكفــاءة العاليــة ،حيــث يتوقــف نجــاح العمليــة
التعليميــة والتربويــة والتنمويــة علــى مــدى قيامــه بالمســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــه.
ومــن التحديــات التــي تواجــه إعــداد طــاب المرحلــة الجامعيــة للتدريــس ،والــذي يؤمــل
منهــم إعــداد الناشــئة وتربيتهــم وقيــادة العمليــة التعليميــة فــي المؤسســات التربويــة،
مــا أشــار إليــه شــوق وســعيد (1416ه ،ص )70-69مــن تحديــات تتعلــق بإعــداد المعلــم
وتنميتــه ،تتمثــل فــي:
1.1القدرة على مواكبة الجديد في مجال التخصص العلمي والمهني باستمرار.
2.2القدرة على استثمار التقدم التقني وأدواته في إثراء عملية التعليم والتعلم.
3.3وفــرة الخبــرات العلميــة والتقنيــة والبحثيــة جعلــت الطالــب يحتــاج في هــذه المرحلة
إلــى مصــادر متعــددة يكتســب منهــا الخبــرات؛ ممــا يســتدعي فرصــة ســانحة إلثــراء
خبــرات الطــاب ،وذلــك مــن خــال المصــادر غيــر الرســمية كمؤسســات اإلعــام
ومؤسســات التعليــم المســتمر.
 4.4كمــا يحتــاج الناشــئة إلــى معرفــة كل المبتكــرات التــي يصــل إليهــا العقــل البشــري
فــي كافــة أنحــاء العالــم بغــض النظــر عــن الجنــس أو الديــن أو الهويــة الثقافيــة أو
الموقــع الجغرافــي ،وبالتالــي فــإن التفتــح الذهنــي والعيــن الناقــدة واألذن الواعيــة
تعــد مطلبــً ضروريــً فــي هــذا العصــر ،وبالتالــي فــإن المناهــج البــد أن تشــمل على كل
مــا ينمــي الميــول ،ويكســب االتجاهــات الموجبــة نحــو الدراســة المســتمرة واالطــاع
الخارجــي ،والنقــد وإبــداء الــرأي والتحليــل (اللقانــي ومحمــد1421 ،ه ،ص.)257
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5.5التمكــن مــن أداء األدوار الجديــدة فــي المســتقبل ،األدوار االجتماعيــة والتربويــة والفكريــة،
وأهميــة اكتســاب الطالبــة المعلمــة للكفايــات المهنيــة والشــخصية ،لمواجهــة متطلبــات
الحيــاة فــي المســتقبل ،ومــن هــذه الكفايــات :أن تكــون قــدوة حســنة،التعاون مــع الفريــق،
القــدرة علــى إدارة الوقــت ،الحــوار ،اتخــاذ القــرار ،المســؤولية...إلخ.
وأخي ـ ًرا فالمجتمــع فــي الوقــت الحالــي وفــي المســتقبل القريــب يحتــاج نوعيــات جديــدة مــن
المعلميــن عاليــة الكفــاءة ،رفيعــة المســتوى األكاديمــي المهنــي واألخالقــي .نوعيــات فعالــة
فــي عمليــات التغييــر االجتماعــي والتربــوي لتحقيــق متطلبــات وأهــداف رؤيــة المملكــة 2030؛ لــذا
ركــزت الرؤيــة علــى أهميــة إعــداد المعلــم وتأهيلــه للعمــل فــي ضــوء ظــروف العصــر وحاجــة
المجتمــع.
.2تحدي الفجوة بين التعليم العالي وسوق العمل:
مــن أبــرز التحديــات التــي واجههــا التعليــم الجامعــي فــي هــذه المرحلــة وخاصــة مــع االنفتــاح
الكبيــر فــي إنشــاء الجامعــات والكليــات الحكوميــة واألهليــة ،وتعــدد البرامــج األكاديميــة،
هــو توافــق التخصصــات والتأهيــل وبنــاء القــدرات المعرفيــة والمهاريــة ،وثقافــة العمــل بمــا
يتناســب مــع متطلبــات واقــع العمــل؛ ألن واقــع خطــط التنميــة تعانــي مــن االنفصــام الكبيــر
بيــن مخرجــات التعليــم والحاجــة الفعليــة لســوق العمــل ممــا ضاعــف مــن أعــداد خريجــي
الجامعــات رغــم حاجــة الســوق المتزايــدة إلــى الكــوادر البشــرية المؤهلــة مــن الجنســين
(يمانــي1435 ،ه).
وتبــذل المملكــة العربيــة الســعودية جهودهــا فــي مواجهــة هــذا التحــدي ،ومــن تلــك الجهــود
مــا نصــت عليــه أهــداف رؤيــة المملكــة  ،2030االســتثمار فــي التعليــم والتدريــب ،وتزويــد الطــاب
بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لوظائــف المســتقبل ،وتوســيع الخيــارات المتاحــة لهــم فــي
اكتســابها ،ومؤاءمــة مخرجــات المنظومــة التعليميــة مــع احتياجــات ســوق العمــل ،ويمكــن
تحقيــق ذلــك مــن خــال مؤسســات التعليــم التــي تعمــل علــى ســد الفجــوة بيــن التعليــم بيــن
مخرجــات التعليــم العالــي وســوق العمــل ،وتوجيــه الطــاب نحــو الخيــارات الوظيفيــة والمهنيــة
المتاحــة ،تطويــر مناهــج تعليميــة تركــز علــى المهــارات األساســية وتنميــة المواهــب وبنــاء
الشــخصية ،نشــر نتائــج المؤشــرات التــي تقيــس مســتوى مخرجــات التعليــم بشــكل ســنوي،
توفيــر فــرص التدريــب للخريجيــن محليــً ودوليــً ،وإنشــاء منصــات تعنــى بالمــوارد البشــرية فــي
كافــة القطاعــات (مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة1437 ،ه ،ص ص.)18-15
.3تحدي البطالة:
يتمثــل هــذا التحــدي فــي ضعــف قــدرة ســوق العمــل علــى توفيــر فــرص عمــل لمخرجــات
التعليــم المختلفــة ،فقــد أدى تزايــد معــدالت النمــو الســكاني وغيــره مــن العوامــل إلــى تفاقــم
مشــكلة البطالــة بيــن المتخرجيــن فــي النظــام التعليمــي ،ويفــرض هــذا الموقــف الكثيــر مــن
التحديــات علــى النظــام التعليمــي ،خاصــة فــي مجــال إعــداد القــوى العاملــة المؤهلــة للعمــل
ممــا يــؤدي بالضــرورة إلــى البحــث عــن كيفيــة تحديــد المهــارات
فــي القــرن الحــادي والعشــرينّ ،
الــازم إكســابها لخريجــي النظــام التعليمــي -بمــا فيهــا خريجــي كليــات التربيــة -والتــي
تعينهــم علــى التكيــف مــع متغيــرات العصــر خاصــة فــي مجــال تغيــر طبيعــة وأنمــاط العمــل
تبعــا للتغيــرات التكنولوجيــة التــي يتــم اكتشــافها واســتيعابها بالمجتمــع (جوهــر2009 ،م،
ص.)107
وعنــد النظــر فــي مــدى زيــادة نســبة ظاهــرة البطالــة لإلنــاث فــي المجتمــع الســعودي ،الســيما
بطالــة طالبــات المرحلــة الجامعيــة ،نجــد أن نتائــج المســح أظهــرت أن عــدد اإلنــاث المتعطــات
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عــن العمــل ( ،)439.676تمثلــت أعلــى فئــة فــي المرحلــة العمريــة ()29-25ســنة ،و()%76.0
مــن المتعطــات حاصــات علــى شــهادة البكالوريــوس( مصلحــة اإلحصــاءات العامــة
والمعلومــات2016 ،م ،ص .)19-18لــذا جــاءت رؤيــة المملكــة  2030لتؤكــد علــى خفــض نســبة
البطالــة مــن ( )%11،6إلــى ( ،)%7ورفــع نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل مــن ( )%22إلــى
(( )%30مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة1437 ،ه ،ص ،)19بصفتهمــا أهــداف
رئيســة تســعى إلــى تحقيقهــا مــن خــال مؤسســات المجتمــع ومنهــا المؤسســات التربويــة
وعلــى رأســها كليــات التربيــة.
.4ضعف التفاعل بين كليات التربية والقطاع الخاص:
هــذا التحــدي لــه عالقــة بوظائــف الجامعــة الســيما الوظيفــة الثالثــة ،وظيفــة خدمــة
المجتمــع ،ومــا تفرضــه التحديــات الحاليــة والمســتقبلية علــى مؤسســات التعليــم العالــي
مــن ضــرورة تفعيــل هــذه الوظيفــة بمــا يفــي بخدمــة قضايــا المجتمــع وســد احتياجاتــه مــن
الكفــاءات العاليــة.
ويمكــن لكليــات التربيــة أن تحقــق الشــراكة مــع القطــاع الخــاص بالتعــاون مــع مراكــز
البحــوث فــي دراســة مشــكالت وقضايــا المجتمــع ،أو مــن خــال توعيــة وتثقيــف المجتمــع،
وحمايــة البيئــة ،وبرامــج التدريــب المهنــي ،ومحــو األميــة وتعليــم الكبــار ،وبرامــج التوعيــة
الدينيــة واألخالقيــة (الدريــج1430 ،ه).
وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه العالقــة بيــن الجامعــة بكلياتهــا المختلفــة بمــا فيهــا
كليــات التربيــة ومؤسســات المجتمــع وشــرائحه المختلفــة ،ومــا ينتــج عنهــا مــن آثــار إيجابيــة
متمثلــة فــي مســاهمتها فــي تحســين القــدرة علــى تدريــب الخريجيــن وإتاحــة فــرص عمــل
لهــم ،وتخفيــف نســبة البطالــة بمعرفــة احتياجــات المجتمــع وســوق العمــل ،إال أن العالقــة
بيــن الجامعــة والقطــاع الخــاص كمــا ذكــر الدخيــل (1432ه ،ص )73مــا زالــت ضعيفــة فــي
المجتمعــات الناميــة ،والواقــع أن الجامعــات والقطــاع الخــاص يتجهــون لجهــات أخــرى
خارجيــة طلبــً للتطويــر ،وتؤيــده الصائــغ (2014م ،ص )44والتــي تــرى أن القصــور لــدى الجامعــات
فــي تأهيــل خريجــي كليــات التربيــة يتمثــل فــي :قلــة المتابعــة لمــا بعــد التخــرج ،وأن فتــرة
التدريــب الميدانــي خــال الدراســة غيــر كافيــة لتأهيــل الخريجيــن كمعلميــن .لــذا جــاءت رؤيــة
المملكــة  2030؛ لتؤكــد علــى دعــم التعــاون مــع القطــاع الخــاص لتعزيــز الشــراكة التعليميــة.
.5زيادة القدرة التنافسية للجامعات:
تقــوم مؤسســات التعليــم العالــي بــدور مهــم فــي تطويــر المجتمــع ،وتلبيــة حاجاتــه فــي
مختلــف المياديــن ،والوفــاء بمتطلبــات خطــط التنميــة الشــاملة فــي ظــل المتغيــرات المحليــة
والعالميــة ،ومــا يشــهده المجتمــع الســعودي مــن انفتــاح علــى المجتمعــات ،وتغييــرات
اجتماعيــة واقتصاديــة وتربويــة يؤكــد علــى الــدور المهــم للجامعــات بكافــة كلياتهــا
المختلفــة فــي تحســين وتجويــد مخرجاتهــا لزيــادة القــدرة التنافســية.
وتعــد الجــودة الشــاملة فــي التعليــم العالــي مــن الركائز األساســية التــي تقاس بها تنافســية
الــدول فــي التعليــم خاصــة والتنميــة البشــرية بشــكل عــام ».فالتحديــات والتحــوالت العالميــة
ومــا يصاحبهــا مــن تداعيــات فــي المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة يلقــي
علــى التعليــم الجامعــي مســؤوليات تنميــة المــوارد البشــرية كمــا وكيفــا إلتاحــة الفــرص
الحقيقيــة للدخــول فــي مضمــار الثــورة العلميــة والمنافســة االقتصاديــة علــى المســتوى
العالمــي وتحقيــق الجــودة الشــاملة (برقعــان وســعيد2008 ،م ،ص .)59
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وهــذا مــا تؤيــده رؤيــة المملكــة  2030حيــث نصــت علــى « ســنهدف علــى أن تصبــح خمــس
جامعــات ســعودية علــى األقــل مــن أفضــل ( )200جامعــة دوليــة بحلــول عــام (1452ه2030-م).
وســيتمكن طالبنــا مــن إحــراز نتائــج متقدمــة مقارنــة بمتوســط النتائــج الدوليــة والحصــول علــى
تصنيــف متقــدم فــي المؤشــرات العالميــة للتحصيــل التعليمي»(مجلــس الشــؤون االقتصاديــة
والتنميــة1437،ه ،ص ص)18-17
ثانيًا :التحديات االجتماعية:
يمــر المجتمــع الســعودي بسلســلة مــن التغييــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تؤثــر علــى
كافــة مناحــي الحيــاة وأنماطهــا ،بمــا فيهــا مــن نظــم ومؤسســات اجتماعيــة واقتصاديــة
وتربويــة ،ومــن أهــم هــذه التغيــرات االجتماعيــة التغيــر فــي األدوار األســرية ودخــول المــرأة
إلــى ســوق العمــل ،وتغيــر االتجاهــات والقيــم واألخــاق ،الثــروة والغنــى .وتمثــل هــذه التغيــرات
تحديــات ينبغــي االســتعداد لهــا وتوجيههــا لخدمــة المجتمــع وتحقيــق تنميتــه تنميــة
اجتماعيــة شــاملة ،نذكــر منهــا اآلتــي:
 -1التحدي القيمي:
يرتبــط صــاح المجتمــع واســتقامة أفــراده أو انحرافهــم بســلم القيــم الســائدة فيــه ،فالقيــم
أســاس تماســك المجتمعــات ،فــإذا فســدت األخــاق انتشــر التحلــل والفجــور ،وتقطعــت
أواصــر العالقــات االجتماعيــة ،حيــث يمثــل التحــدي القيمــي تحديــً خطيــرًا لمســتقبل األمــة
اإلســامية،الذي يعــد المجتمــع الســعودي جــزء مهــم منهــا.
لــذا جــاءت رؤيــة المملكــة  2030فــي الجانــب االجتماعــي لتؤكــد علــى «رفــع نســبة مشــاركة
المــرأة فــي ســوق العمــل ،وأن كل منــا مســؤول عــن بنــاء مســتقبله ،حيــث يبنــي ٌ
كل منــا ذاتــه
ال وفاعـ ً
وقدراتــه ليكــون مســتق ً
ا فــي مجتمعــه ،ويخطــط لمســتقبله المالــي والعملــي ،وعلى
كل منــا مســؤولية تجــاه أســرته .كمــا أن علــى كل منــا مســؤولياته التــي تحــض عليهــا مبادئنــا
اإلســامية وقيمنــا العربيــة وتقاليدنــا الوطنيــة فــي مســاعدة المحتــاج ومعاونــة الجــار وإكــرام
الضيــف ،ولنــا دورًا مؤثــرًا وإســهامًا كبيــر فــي العمــل الخيــري محليــً وإقليميــً ،وهــذا دليــل علــى
رســوخ قيــم العطــاء والتعاطــف والتراحــم والتعــاون راســخة فــي المجتمــع ،إال أنهــا تحتــاج إلــى
تطويــر إطارهــا المؤسســات وتعظيــم النتائــج ومضاعفــة األثــر»( مجلــس الشــؤون االقتصاديــة
والتنميــة 1437،ه ،ص ص .)37-36ممــا يتطلــب نظــم تعليميــة تعمــل علــى تعزيــز القيــم
اإلســامية.
 -2التحديات اآلقتصادية:
وتتمثــل فــي عولمــة االقتصــاد التــي أدت إلــى تحريــر ودمــج الســوق العالمــي وتحويل السياســة
التجاريــة للــدول المســتقلة إلــى شــأن دولــي ،وتتضــح هــذه التحديــات فــي األوضــاع المتأزمــة
التــي يمــر بهــا االقتصــاد العالمــي؛ مــن خــال التصاعــد الدائــم فــي معــدالت التضخــم مــع
ارتفــاع مســتمر فــي معــدالت البطالــة ،وظهــور التنافــس بيــن دول اإلنتــاج الوفيــر ،وتغيــر األهمية
النســبية لقــوى وعالقــات اإلنتــاج فاإلنســان الفاعــل فــي المســتقبل هــو القــادر علــى التعليــم
المســتمر والــذي يقبــل إعــادة التدريــب والتأهيــل.
وهــذا يتطلــب تحليــ ً
ا واعيــا لمحــددات اختيــار وانتقــاء وإعــداد معلمــي المســتقبل وإعــادة
تدريبهــم؛ بحيــث يكونــوا قادريــن علــى اتخــاذ القــرارات فــي أســاليب اإلدارة الذاتيــة للمشــروعات
االقتصاديــة ،وإرســاء المفاهيــم األساســية للجــودة وتقليــل الكلفــة وتمويــل المشــروعات
والتكيــف مــع الظــروف المتغيــرة والمتوقعــة والمحتملــة (الجــزار وغــاب1999 ،م ،ص.)17
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وتعــد الطاقــة أهــم المصــادر االقتصاديــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث أصبحــت
قضايــا الطاقــة قضايــا أخالقيــة ســلوكية بجانــب كونهــا قضايــا سياســية واقتصاديــة،
وبالتالــي فهــي تتطلــب تعريــف الطــاب بالمعلومــات المتعلقــة بهــا بمــا يحقــق االلتــزام
الشــخصي مــن جانبهــم بالمحافظــة عليهــا وترشــيد اســتهالكهم لهــا فــي مواقــف
حياتهــم اليوميــة ،ويمكنهــم مــن اإلســهام فــي الحــد مــن تلــوث البيئــة الناتــج عــن مصــادر
الطاقــة المختلفــة (الطنــاوي1999،م ،ص .)148لــذا يعــد اســتثمار الطاقــة وحســن اســتغاللها
تحــدي مســتقبلي يواجــه المجتمــع الســعودي ،حيــث توقعــت رؤيــة المملكــة  2030أن يرتفــع
مســتوى االســتهالك المحلــي للطاقــة ثالثــة أضعــاف بحلــول عــام .2030
ثانيًا :دور كليات التربية في تنمية وعي الطالبات بالتحديات المستقبلية:
تجــاه تلــك التحديــات التربويــة واالجتماعيــة التــي يتعــرض لهــا كافــة أفــراد المجتمــع بمــا
فيهــم معلمــات المســتقبل ،فــإن لكليــات التربيــة بصفتهــا مؤسســات تربويــة تعليميــة
اجتماعيــة دور كبيــر بمــا يتوفــر لهــا مــن إمكانــات فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات
المســتقبلية التــي يمكــن أن تعيقهــا عــن ممارســة أدوارهــا التربويــة واالجتماعيــة ،وحتــى
يتضــح دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية البــد مــن
الوقــوف علــى عنصريــن مهميــن همــا :الوعــي ،ووظائــف كليــة التربيــة.
 -1الوعي:
 -1مفهوم الوعي:
حــدد قنديــل (2001م ،ص )36تعريفــً للوعــي بأنــه «المعرفــة والفهــم واإلدراك والتقديــر
والشــعور بمجــال معيــن ،ممــا قــد يســاعد علــى توجيــه ســلوك الفــرد نحــو العنايــة بهــذا
المجــال» .وعرفــه ســامة (1997م ،ص )189بأنــه» إدراك اإلنســان مــا حولــه فــي هــذا العالــم
باســتخدام الحــواس ليفهــم األشــياء واألحــداث ،وتمثــل حــواس اإلنســان أدوات اإلدراك التــي
تســبق عمليــة االتصــال الــذي يــؤدي بــدوره إلــى التعليــم».
ويأخــذ الوعــي اإلنســاني صــور وأشــكال مختلفــة تبعًا الختــاف موضــوع ومجال الوعــي؛ ومن
أشــكال الوعــي :الوعــي الدينــي ،والوعــي السياســي ،والوعــي العلمــي والثقافــي والفكــري،
والوعــي األخالقــي ،والوعــي النفســي ،والوعــي الصحــي .ومــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول
أن الوعــي المقصــود فــي هــذه الدراســة الوعــي العلمــي واالجتماعــي المتعلــق بالتحديــات
المســتقبلية للطالبــة المعلمــة خاصــة وللمجتمــع بصفــة عامــة فــي ضــوء رؤيــة .2030
 2أهمية وعي طالبات كليات التربية بالتحديات المستقبلية:تأتــي أهميــة الوعــي فــي أن مفهــوم الوعي عــادة يرتبــط بتحرك نحو ســلوك إيجابــي ،بعكس
المعرفــة التــي ربمــا ال يصاحبهــا ســلوك إيجابــي ،مث ـ ً
ا قــد يــدرك الفــرد ويعــرف المشــكالت
البيئيــة فــي مجتمعــه جيــدًا ،بينمــا قــد ال يتــم ســلوكه عــن هــذه المعرفــة واإلدراك (برعــي،
2006م ،ص.)576
ويمكــن تحديــد أهميــة وعــي طالبــات كليــات التربيــة بالتحديــات المســتقبلية علــى النحــو
التالــي:
1.1مســاعدة الطالبــات فــي هــذه المرحلــة الجامعيــة علــى حســن اســتغالل وإدارة الوقــت،
وتحديــد التوجهــات المســتقبلية مهنيــً ووظيفيــً واجتماعيــً.
2.2الوعــي بالتحديــات المســتقبلية للطالبــة المعلمــة تمكنهــا مــن توســيع مداركهــا
وفهمهــا للحقائــق والمفاهيــم واالتجاهــات والمتطلبــات واالهــداف التــي تتوافــق مــع
رؤيــة المملكــة 2030؛ ممــا يمكنهــا مــن اإلســهام اإليجابــي فــي إحــداث تغييــر تربــوي
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واجتماعــي يحقــق أهــداف التحــول الوطنــي ومتطلباتــه.
3.3معرفــة الطالبــات بمــا لهــن مــن حقــوق ومــا عليهــن مــن واجبات-تعليميــة واجتماعية-
بصفتهــن جــزء مهــم مــن نســيج المجتمــع ركــزت رؤيــة المملكــة  2030علــى ضــرورة
تأهيلــه وتنميتــه ،وتفعيــل دوره فــي المجتمــع.
4.4تســاعد الطالبــة المعلمــة علــى التفاعــل اإليجابــي مــع مطالــب الحيــاة اليوميــة فــي
ظــل الظــروف المتغيــرة.
5.5تسهم في تقدير الطالبة لذاتها مما يجعلها أقدر على مواجهة المشكالت.
.2وظائف كليات التربية وأدوارها في توعية الطالبات بالتحديات المستقبلية:
إن مــا يحملــه لنــا القــرن الحــادي والعشــرين مــن إمكانــات وتحديــات فــي شــتى مجــاالت
الحيــاة يحتــم علينــا األخــذ بالتعليــم والتدريــب الجــاد ،واالســتعداد الســتيعاب الجديــد
وتطويــره ،والتركيــز علــى ذلــك فــي أنظمتنــا التعليميــة ،حيــث أن الحــوار الحقيقــي فــي
القــرن القــادم مــن دول العالــم ســيكون هدفــه األساســي تعظيــم دور التنميــة البشــرية
مــن خــال اإلعــداد الجيــد واالهتمــام بمهنــة التعليــم التــي تعــد إحــدى أهــم مصــادر إعــداد
القــوى البشــرية ذات التعليــم والتأهيــل المنتــج؛ لــذا نجــد أن الوظيفــة األساســية لكليــات
التربيــة هــي إعــداد المعلــم الــذي ســوف يســاهم بــدور حقيقــي وفعــال فــي إعــداد
المتعلميــن إعــداد يتناســب مــع متطلبــات المجتمــع فــي الوقــت الحاضــر والمســتقبل
(الجــزار وغــاب1999 ،م ،ص.)10
ومــن هنــا يمكننــا القــول أن أهــم وظائــف كليــة التربيــة إعــداد المعلميــن أكاديميــً ومهنيــً
وثقافيــً؛ يمكنهــم مــن اإلســهام بــدور فاعــل فــي إعــداد المتعلميــن إعــداد يتناســب مــع
متطلبــات المجتمــع الحاليــة والمســتقبلية ،ومــع متطلبــات وأهــداف رؤيــة المملكــة ،2030
والتــي هدفــت إلــى تحقيــق تنميــة بشــرية شــاملة لجميــع أفــراد المجتمــع ومؤسســاته.
ويمكــن تلخيــص أدوار كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية
علــى النحــو اآلتــي:
المســاهمة فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة فــي المجتمــع :فيجــب أن تعنــي بتحقيــقالتنميــة الشــاملة فــي المجتمــع فــا تهتــم بتطويــر العلــم مــن أجــل العلــم ،بــل تصبــح أداة
مــن أدوات المجتمــع تعنــى بتطويــر العلــم والمعرفــة؛ مــن أجــل النهــوض بالمجتمــع وحــل
مشــكالته؛ لتحقيــق حيــاة أفضــل خاصــة وأن التعليــم الجيــد يتطلــب اتصــاال فعــاال وذكيــً
بالمشــكالت االجتماعيــة ،كمــا أنهــا مطالبــة بالبحــث والتشــخيص العلمــي للمشــكالت
االجتماعيــة والتربويــة واالقتصاديــة فــي المجتمــع ،والمســاهمة فــي إيجــاد الحلــول
المناســبة مــن خــال تطويــر المعرفــة اإلنســانية وتطويعهــا لخدمــة المجتمــع (مرعــي،
1997م ،ص.)42
تنظيــم اللقــاءات والمؤتمــرات لمناقشــة التحديــات المجتمعيــة :علــى كليــات التربيــة أنتقــوم بــدور فعــال فــي تنظيــم المؤتمــرات المتخصصة لمناقشــة تلــك القضايــا والتحديات،
وعــرض وجهــات النظــر المختلفــة بشــأنها مــن ناحيــة ،والعمــل علــى تنميــة وعــي أفــراد
المجتمــع بتلــك التحديــات ،وتوفيــر المنــاخ العــام الــذي يشــجع علــى تنميــة روح المبــادأة
لــدى أفــراد المجتمــع وخاصــة معلمــات المســتقبل؛ لفهــم ومواجهــة تلــك التحديــات مــن
ناحيــة أخــرى ،باإلضافــة إلــى عــرض نتائــج البحــوث المحليــة والعالميــة وتجــارب المجتمعــات
األخــرى فــي مواجهــة مثــل تلــك التحديــات ،واالســتفادة مــن تلــك الخبــرات والتجــارب فــي
اقتــراح برامــج للتدخــل لعــاج تلــك التحديــات (مرعــي1997 ،م ،ص.)42
أمــا الجــزار وغــاب (1999م ،ص )13فقــد حــدد أهــم التوجيهــات التربويــة لبرامج كليــات التربية
فــي ضــوء متطلبــات المســتقبل علــى النحــو التالي:
 التركيز على تنمية النواحي األخالقية وإكساب الطالب القدرة على تحقيق ذواتهم.172

تهئية الطالب في كليات التربية للتعايش مع عالم سيصبح فيه العمل سلعة نادرة.تنميــة فكــرة التعلــم المســتمر مــدى الحيــاة للطــاب المعلميــن فــي كليــات التربيــة حتــىيالحقــوا مــا يحــدث فــي العالــم مــن تغيــرات وتطــورات فــي جميــع المجــاالت.
االهتمام بالبحوث التربوية وربط المعلمين بنتائج هذه البحوث.إعــداد وتدريــب المعلميــن علــى أســاليب صنــع السياســات واتخــاذ القــرارات وأســاليب اإلدارةالذاتيــة والتعاونيــة.
إبــراز دور المؤسســات االقتصاديــة فــي دعــم المشــروعات التعليميــة خاصــة فــي كليــاتالتربيــة؛ وذلــك لالرتقــاء بمســتوى الطــاب المعلميــن علميــً واقتصاديــً واجتماعيــً ومهنيــً.
وقــد أكــد الروقــي (1437ه) علــى أن أهــم متطلبــات تفعيــل دور الجامعــة بكلياتهــا المختلفــة
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030مــا يلــي :تشــكيل لجنــة عليــا بالجامعــة للتعريــف بالرؤيــة
ونشــرها علــى مســتوى الجامعــة ،وبيــان دور الجامعــة للمجتمــع المحيــط ،وتشــكيل فريــق
عمــل لتقديــم دراســة استشــارية عــن كيفيــة تحقيــق الرؤيــة علــى مســتوى الجامعــة ،وتقديــم
االستشــارات للجهــات القائمــة علــى تطبيــق الرؤيــة ،وتفعيــل دور اإلعــام الجامعــي علــى
مســتوى الجامعــة للتعريــف بالرؤيــة ،وإصــدار عــدد مــن صحيفــة الجامعــة يتضمــن تعريفــا
بالرؤيــة ،ومقــاالت ألعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة ،وإقامــة برامــج ومناشــط وورش عمــل
علــى مســتوى الجامعــة وعماداتهــا وكلياتهــا للتعريــف بالرؤيــة ،إقامــة ورش عمــل للطــاب
لتعريفهــم بالرؤيــة ،وإعطــاء المجــال الستشــراف دورهــم فــي تحقيــق هــذه الرؤيــة ،إعطــاء
مجــال للكليــات لتقديــم دراســات علميــة عــن إمكانيــة اســهام هــذه الكليــات فــي تحقيــق
الرؤيــة مــن خــال إدماجهــا فــي المناهــج التعليميــة ،والمناشــط والبرامــج بالكليــة ،تضميــن
الرؤيــة فــي الخطــة االســتراتيجية للجامعــة ،إقامــة مؤتمــر علمــي تحــت عنــوان « دور الجامعــات
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية « ،ودعــوة الباحثيــن فــي مختلــف الجامعــات
للمشــاركة فــي هــذا المؤتمــر ،وتقديــم أفكارهــم وتصوراتهــم ،تضميــن قضايــا الرؤيــة ضمــن
أولويــات البحــوث العلميــة بالجامعــة.
وممــا ســبق تؤكــد الباحثــة أهميــة نشــر الوعــي بيــن الطالبــات حــول التحديــات المســتقبلية
التــي تحيــط بمعلمــة المســتقبل فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  ،2030وذلــك بهــدف مواجهــة هــذه
التحديــات والتصــدي لهــا ،وتكويــن رؤيــة صحيحــة حولهــا تتفــق مــع أهــداف ومتطلبــات هــذه
الرؤيــة وتســهم فــي تحقيقهــا.
اإلطار الميداني للبحث:
مجتمع الدراسة وعينتها:
تألــف مجتمــع الدراســة مــن جميــع طالبــات كليــات التربيــة بجامعــة شــقراء وهــي :كليــة التربية
بشــقراء ،كليــة التربيــة بالدوادمــي ،كليــة التربيــة بعفيــف ،كليــة التربيــة بالمزاحميــة والبالــغ
عددهــن (1)7456طالبــة ،وتــم اختيــار عينــة عشــوائية مــن المجتمــع األصلــي بواقــع ( )350طالبة.
 توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير التخصص:جدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص
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يتضــح مــن الجــدول ( )1أن  %54.9مــن أفــراد العينــة تخصصهــم (آداب ،شــرعي ،لغــوي) ،وأن
 %45.1منهــم تخصصهــم علــوم ،ويعــود الســبب إلــى أن غالبيــة األقســام فــي كليــات التربية
بجامعــة شــقراء تخصصــات أدبيــة ،بينمــا تقتصــر التخصصــات العلميــة علــى قســم واحــد
فــي كليــة التربيــة بالمزاحميــة ،وأقســام كليــة التربيــة بعفيــف.
توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير المستوى الدراسي:
جدول ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي

 / 1المصدر عمداء كليات التربية بجامعة شقراء .

يتضــح مــن الجــدول ( )2أن  %67.7مــن أفــراد العينــة مســتواهم الدراســي الثامــن ،وأن %32.3
منهــم مســتواهم الدراســي الثانــي؛ وذلــك لخفــض نســبة القبــول فــي كليــات التربيــة
بجامعــة شــقراء ،ورفــع الحــد األدنــى لقبــول الطالبــات إلــى ( )%85مــن مجمــوع درجــات
الثانويــة العامــة فــي عــام 1438/1437هـــ.
أداة البحث:
اعتمــد البحــث علــى االســتبانة كأداة للبحــث ،واعتمــد فــي تصميمهــا علــى مراجعــة
الدراســات الســابقة التــي تناولــت التحديــات المســتقبلية ،ورؤيــة المملكــة .2030
وتمــت صياغــة مفــردات االســتبانة موزعــة علــى محوريــن همــا( :واقــع دور كليــات التربية في
تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030فــي المجــال
التعليمــي ،واقــع دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي
ضــوء رؤيــة المملكــة 2030فــي المجــال االجتماعــي) .وقــد صممــت االســتبانة علــى مقيــاس
ثالثــي (عالــي( ،)3متوســط( ،)2ضعيــف(.))1

صدق االستبانة:
ّ
المحكميــن حــول وضــوح عباراتهــا ،ومــدى
ويعتمــد الصــدق الظاهــري علــى آراء عــدد مــن
ُ
أهميتهــا ،ومــدى انتمائهــا للمحــور الــذي تنتمــي إليــه ،ومــدى قياســها لمــا أعــدت لقياســه،
واقتــراح مــا يــراه المحكمــون مــن إضافــات أو تعديــل ،وتــم تعديلهــا والتوصــل إلــى الصــورة
النهائيــة لالســتبانة والتــي تــم تطبيقهــا واشــتملت علــى ()37عبــارة موزعــة علــى محوريــن.
وللتأكــد مــن تماســك العبــارات بالدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه ،قامــت الباحثــة
بقيــاس صــدق االتســاق الداخلــي لــأداة مــن خــال بيانــات اســتجابات أفــراد الدراســة مــن
الطالبــات ،بحســاب معامــات االرتبــاط بيــن كل عبــارة مــن عبــارات المحــور والدرجــة الكليــة
ُ
ـدول التالــي يوضــح ذلــك:
للمحــور ،الــذي تنتمــي إليــه ،والجـ
174

جدول ( )3معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلية
للمحور الذي تنتمي إليه

(**) دالة عند 0.01
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يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )3أن جميــع معامــات االرتبــاط دالــة إحصائيــً عنــد مســتوى (،)0.01
ممــا يشــير إلــى االتســاق الداخلــي بيــن فقــرات المحــور والدرجــة الكليــة للمحــور.
 وللتحقــق مــن ثبــات االســتبانه تــم حســاب ثبــات األداة باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخويوضــح الجــدول رقــم ( )4قيمــة معامــل الثبــات لــكل جــزء مــن أجــزاء االســتبانة.
الجدول ( )4قيم معامالت الثبات لكل محور من محاور االستبانة

ويتضــح مــن الجــدول رقــم ( )4أن قيــم معامــات الثبــات مرتفعــة ممــا يــدل علــى أن
االســتبيان يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات.
نتائج البحث ومناقشتها:
لتفســير نتائــج اســتجابات أفــراد الدراســة علــى االســتبانة ومناقشــتها قامــت الباحثــة بتحليل
النتائــج وتفســيرها تبعــً ألســئلة البحــث ،علــى النحــو التالي:
نتيجــة الســؤال األول والــذي ينــص علــى :مــا دور كليــات التربيــة فــي تنميــة الوعــي بالتحديــات
المســتقبلية فــي المجــال التعليمــي فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  ،2030مــن وجهــة نظــر
الطالبــات؟
لمعرفــة الواقــع الحالــي لــدور كليــات التربيــة فــي تنميــة الوعــي بالتحديــات المســتقبلية
ـب المئويــة
ـاد التكــرارات والنسـ ِ
فــي المجــال التعليمــي ،مــن وجهــة نظــر الطالبــات ،تــم إيجـ ُ
والمتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري لــكل عبــارة ،وللمحــور بشــكل عــام ،والجــدول
التالــي يوضــح ذلــك:
جــدول ( )5يبيــن رأي أفــراد العينــة حــول واقــع دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات
بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030فــي المجــال التعليمــي
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ويتضح من الجدول ( )5ما يلي:
تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن دور كليــات التربيــة فــي تنميــة الوعــي بالتحديــات المســتقبلية
للطالبــات فــي المجــال التعليمــي،كان متوســطًا ،حيــث بلــغ المتوســط الحســابي العــام
الســتجابات عينــة الدراســة علــى هــذا المحــور مــا نســبته ( ،)1.92والمتوســط الحســابي لجميع
عبــارات محــور دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي
ضــوء رؤيــة المملكــة 2030فــي المجــال التعليمــي ،يتــراوح مــا بيــن أعلــى قيمــة ( )2.43وأقــل
قيمــة (.)1.55
كمــا يتضــح أن عبــارات واقــع دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات
المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030فــي المجــال التعليمــي ،جــاءت وفــق الترتيــب
التالــي:
 عبــارة رقــم ( )13والتــي نصهــا «يؤكــد األســتاذ الجامعــي علــى أهميــة التعليــم الذاتــيوالمســتمر» حظيــت بنصيــب مــن دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات
المســتقبلية ،وبلــغ متوســط اســتجابة أفــراد العينــة (.)2.43
واالســتجابة حــول هــذه العبــارة مؤشــر عالــي علــى دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي
الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي المجــال التعليمــي ،وال غرابـ َ
َ
تحظــى هــذه العبــارة
ـة أن
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بأعلــى اســتجابة؛ ألن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كليــات التربيــة بجامعــة شــقراء يدركــون
أهميــة التعليــم الذاتــي والمســتمر فــي تنميــة قــدرات الطــاب ووعيهــم واســتعدادهم
العلمــي والمهنــي فــي عصــر يتســم بالثــورة المعرفيــة والعلميــة ،وتتفــق هــذه النتيجــة
مــع نتائــج دراســة ٌ
كل مــن «إبراهيــم»( 2004م) ،ونتائــج دراســة «أبــو ورد والناقــة»(2009م)
والتــي تؤكــد علــى أهميــة ارتبــاط برامــج إعــداد المعلــم بشــكل مســتمر مــع المبــادئ
التربويــة العالميــة ،وأن إعــداد المعلــم عمليــة مســتمرة تشــمل اإلعــداد قبــل الخدمــة
والتدريــب أثنــاء الخدمــة وعليــه فــإن التنميــة المهنيــة للمعلــم عمليــة تتصــف بالديمومــة.
 ويلــي ذلــك فــي الترتيــب عبــارة رقــم ( )18التــي نصهــا (يحــرص األســتاذ الجامعــي علــىتوظيــف التكنولوجيــا الحديثــة فــي عمليــة التدريــس) ،حيــث بلــغ المتوســط الحســابي
(.)2.30
وهــذه االســتجابة مؤشــر متوســط علــى دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات
بالتحديــات المســتقبلية فــي المجــال التعليمــي ،مــن خــال ممارســة األســتاذ الجامعــي
لــدوره فــي تنميــة الوعــي باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي التدريــس وربــط طالبــه
بمجريــات العالــم الخارجــي ،وعلــى الرغــم مــن أهميــة توظيــف التكنولوجيــا فــي عمليــة
ـد وسـ َ
التدريــس ،فهــي تلعــب دورًا تعليميــً فعــا ً
ـارات التفكيــر
ـيلة تنميــةٍ لمهـ ِ
ال ،حيــث ُتعـ ُّ
اإلبداعــي لــدى الطــاب إلحــداث تغييــر اجتماعــي واقتصــادي وتربــوي؛ لتحقيــق أهــداف
رؤيــة المملكــة .2030
وقــد أثبتــت دراســة «الجــزار وغــاب»(1999م) أن هنــاك اســتجابات تقبــل عاليــة لــدى
طــاب كليــة التربيــة نحــو الرغبــة فــي التــزود بالمعلومــات والثقــة فــي القــدرة علــى
اســتيعاب التقــدم التكنولوجــي ،والميــل إلــى دراســة التغيــرات العالميــة المعاصــرة،
واالهتمــام بمتابعــة األحــداث الجاريــة ،وتتفــق نتيجــة البحــث الحالــي مــع نتيجــة دراســة
«إبراهيــم»(2004م) التــي توصلــت إلــى أن برامــج كليــات التربيــة ال تتضمــن القــدر المناســب
إلعــداد المعلميــن المؤهليــن الســتخدام التكنولوجيــا ،ومــع نتيجــة دراســة «آدم» (2009م)
والتــي توصلــت إلــى أن مــن أهــم دواعــي تطويــر برامــج إعــداد المعلميــن قبــل الخدمــة
تتمثــل فــي :تغييــر أدوار المعلــم والتقــدم العلمــي والتكنولوجــي والمتغيــرات المحليــة
والعالميــة.
 ثــم يليهــا العبــارة رقــم ( )11التــي نصهــا (تنمــي المقــررات الدراســية مهــارات التفكيــرالناقــد واإلبداعــي) ،حيــث بلــغ المتوســط الحســابي (.)2.26
وهــذه االســتجابة مؤشــر متوســط علــى دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات
بالتحديــات المســتقبلية فــي المجــال التعليمــي ،وعلــى الرغــم مــن َّ
أن أهميــة المقــررات
الدراســية الجامعيــة فــي تنميــة التفكيــر الناقــد واإلبداعــي حيــث تشــير دراســة (الكثيــري،
1998م) إلــى أن مــن أهــم وظائــف كليــات التربيــة لمواجهــة التغيــرات االجتماعيــة إعــداد
المعلــم القــادر علــى تشــجيع التفكيــر الناقــد والفهــم والتحليــل واالكتشــاف لــدى
التالميــذ.
ـد المتوقــع؛ وقــد يرجــع ســبب ذلــك إلــى نمطيــة
إال أن االســتجابة الســابقة كانــت دون الحـ ّ
المناهــج الجامعيــة ،وقلــة إحــداث تغيــرات جوهريــة فــي هــذه المناهــج ،وعزلتهــا التامــة
عــن مجريــات الواقــع االجتماعــي.

179

وقــد أثبتــت دراســة «عيــاد» (2005م) «أن أهــداف التعليــم الجامعــي يجــب أن تنصــب علــى
كيفيــة التعلــم الذاتــي ،وليــس حفــظ ونقــل المعلومــات ،والقدرة علــى توظيــف المعلومات
وتطبيقهــا ،والقــدرة علــى تطويــر المعلومــات واإلنتــاج واإلبــداع ،فحـ ّ
ـث الطالــب علــى البحــث
والقــراءة واالطــاع ،والحــرص علــى بنــاء اإلنســان المتكامــل القــادر علــى التعميــر واإلســهام
فــي التقــدم الحضــاري وهــذه األهــداف تعكــس إيجابيــة الطالــب الجامعــي ،وتجعــل منــه
عنصــرًا إيجابيــً ،كمــا تجعــل منــه مواطنــً صالحًا قــادرًا علــى التفكير واإلبــداع ،وحل المســائل
والقضايــا الملحــة فــي هــذا العصــر» .و ُتترجــم هــذه األهـ ُ
ـداف إلــى تطبيــق عملــي مــن خــال
مدخــات العمليــة التعليميــة مــن مناهــج دراســية ،أســتاذ جامعــي ،أنشــطة طالبيــة ...إلــخ.
ويؤكــد هــذا نتيجــة دراســة «آدم» (2009م) والتــي توصلــت إلــى أن أهــم األدوار المتجــددة
لمعلــم المســتقبل تتمثــل فــي :تعليــم المتعلــم مهــارات وقــدرات التفكيــر ،والقيــام
بتشــخيص واقــع مشــكالت التعليــم ،وغــرس قيــم حــب الوطــن واالنتمــاء إليــه.
وفي المقابل كان أدنى ترتيب لمتوسط عبارات المحور العبارات التالية:
 عبــارة رقــم ( )12التــي نصهــا (تشــجع إدارة الكليــة مشــاركة األهالــي فــي تنظيــم البيئــةالتعليميــة) بمتوســط حســابي ( .)1.67فقــد حصلــت هــذه العبــارة علــى اســتجابة متوســطة،
علــى الرغــم مــن أهميــة مشــاركة األهالــي فــي العمليــة التعليميــة ،حيــث تؤكــد أهــداف
رؤيــة المملكــة  2030علــى رفــع نســبة مشــاركة األهالــي فــي العمليــة التعليميــة بنســبة .%82
إ َّ
ال َّ
أن المالحــظ مــن االســتجابة الســابقة أن اهتمــام إدارة الكليــة بمشــاركة األهالــي فــي
تنظيــم البيئــة التعليميــة ليــس كافيــً ،ولعــل ذلــك يرجــع إلــى عــدة أســباب مــن أهمهــا:
التنظيمــات البيروقراطيــة إلدارة الكليــات ،وقلــة منــح الحريــة األكاديميــة فــي ممارســة
العمــل اإلداري ،عــدم وعــي القيــادات اإلداريــة فــي الكليــات بأهميــة التعــاون بيــن الكليــة
وأســر الطالبــات فــي تنظيــم بيئــة التعليــم.
وقــد أكــدت دراســة الهبــوب(2012م) أنــه يجــب أن يشــترك فــي إعــداد رؤيــة الجامعــة
ورســالتها جميــع األطــراف المعنيــة مــن أســاتذة ،وطــاب ،وأوليــاء أمــور ،واإلدارة الجامعيــة،
وأفــراد ممثليــن مــن كافــة فئــات المجتمــع وشــرائحه؛ لتحقــق الجامعــة رســالتها بنجــاح
فــي إحــداث التغييــر االجتماعــي لــدى جميــع أفــراد المجتمــع وباختــاف فئاتــه ومؤسســاته.
 جــاءت عبــارة رقــم ( )3والتــي تنــص علــى (تصــدر الكليــة نشــرات لتوعيــة الطالبــات بكيفيــةالتعامــل مــع التحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  )2030فــي الترتيــب ()19
ممــا يــدل علــى تدنــي نســبة االســتجابة عليهــا فوقعــت فــي فئــة
بمتوســط حســابي ()1.63؛ ّ
االســتجابة الضعيفــة ،وهــذا مؤشــر علــى أن دور كليــات التربيــة مــن خــال وســائل اإلعــام
فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية كان ضعيفــً.
ولعــل الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى عــدم اهتمــام كليــات التربيــة بإصــدار صحيفــة أو نشــرات
خاصــة بالكليــة ،ومــن الممكــن أن نشــرات وصحيفــة الكليــة لــم تتعــرض فــي محتواهــا
لموضوعــات بشــأن رؤيــة المملكــة  ،2030والتحديــات التــي تعترضهــا غفلــة مــن كتابهــا
ومحرريهــا بأهميــة توعيــة الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة
 ،2030وقــد أشــارت دراســة الروقــي (1437ه) إلــى أهميــة دور اإلعــام الجامعــي علــى مســتوى
الجامعــة للتعريــف بالرؤيــة ،وإصــدار عــدد مــن صحيفــة الجامعــة ،يتضمــن تعريفــا بالرؤيــة،
ومقــاالت ألعضــاء هيئــة التدريــس للتعريــف بالرؤيــة.
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 وجــاءت العبــارة رقــم ( )4والتــي نصهــا (يخصــص األســتاذ الجامعــي جــزء مــن وقــتالمحاضــرة للتوعيــة بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  )2030فــي المرتبــة
األخيــرة ،حيــث بلــغ المتوســط الحســابي ( .)1.55وهــو مؤشــر ضعيــف علــى دور كليــات التربيــة
فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  ،2030بالرغــم
مــن أهميــة دور األســتاذ الجامعــي فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية.
ولعــل الســبب فــي ذلــك هــو غفلــة بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس عــن دورهــم التوعــوي بهذه
التحديــات ،وميلهــم للتنظيــر أكثــر مــن تقديمهــم حلــول إجرائيــة يســتفاد منهــا فــي واقــع
ً
وأيضــا عــدم إدراك أهميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء
الحيــاة العمليــة،
رؤيــة المملكــة 2030فــي المجاليــن التعليمــي واالجتماعــي ،حيــث تمثــل هــذه التحديــات عوائق
تعيــق توفــر متطلبــات هــذه الرؤيــة ،وتحــول دون تحقيــق أهدافهــا.
نتيجــة الســؤال الثانــي والــذي ينــص علــى :مــا دور كليــات التربيــة فــي تنميــة الوعــي بالتحديــات
المســتقبلية فــي المجــال االجتماعــي فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  ،2030مــن وجهــة نظــر
الطالبــات؟
لمعرفــة الواقــع الحالــي لــدور كليــات التربيــة فــي تنميــة الوعــي بالتحديــات المســتقبلية
ـب المئويــة
ـاد التكــرارات والنسـ ِ
فــي المجــال االجتماعــي ،مــن وجهــة نظــر الطالبــات ،تــم إيجـ ُ
والمتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري لــكل عبــارة ،وللمحــور بشــكل عــام ،والجــدول
التالــي يوضــح ذلــك:
جــدول ( )6يبيــن رأي أفــراد العينــة حــول واقــع دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات
بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030فــي المجــال االجتماعــي
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تضمين المقررات الدراسية
تحديات الطاقة ومواردها

82

172

96

23،4

49،1

27،4

1.96

0.713
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ويتضح من الجدول ( )6ما يلي:
تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن دور كليات التربيــة في تنمية الوعــي بالتحديات المســتقبلية
للطالبــات فــي المجــال االجتماعــي ،كان متوســطًا ،حيــث بلــغ المتوســط الحســابي
العــام الســتجابات عينــة الدراســة علــى هــذا المحــور مــا نســبته ( ،)2.07والمتوســط
الحســابي لجميــع عبــارات محــور دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات
بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030فــي المجــال االجتماعــي ،يتــراوح
مــا بيــن أعلــى قيمــة ( )2.37وأقــل قيمــة (.)1.71
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كمــا يتضــح أن عبــارات واقــع دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات
المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030فــي المجــال االجتماعــي ،جــاءت وفــق الترتيــب
التالــي:
 جــاءت العبــارة رقــم ( )1والتــي تنــص على(تســهم أنشــطة الكليــة فــي تعزيــز القيــماالجتماعيــة المختلفــة كالعدالــة ،االنضبــاط ،االتقــان ،قيــم التســامح ،الــوالء واالنتمــاء
الوطنــي) بالمرتبــة األولــى بمتوســط حســابي (.)2.37
وتدل على استجابة عالية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
ولعــل الســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى حــرص كليــات التربيــة علــى غــرس قيــم العدالــة
والتســامح والــوالء واالنتمــاء الوطنــي ،والحفــاظ علــى أمــن واســتقرار الوطــن ،والتمســك
بهويتــه فــي ضــوء التحديــات المســتقبلية والتغيــرات المعاصــرة ،فتنميــة وعــي الطالبــات
ـد جــزء مــن الحفــاظ علــى الهويــة التــي تميز كل شــخص
بقيــم الــوالء واالنتمــاء الوطنــي ُيعـ ّ
عــن اآلخــر ،ممــا يجعــل كليــات التربيــة تــدرك تلــك األهميــة وتبــذل جهدهــا فــي تنميــة وعي
الطالبــات بقيــم التســامح والعدالــة واالنضبــاط واالنتمــاء الوطنــي.
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة آدم (2009م) بــأن أهــم األدوار الجديــدة
المتوقعــة لمعلــم المســتقبل تنميــة مهــارات وقــدرات التفكيــر ،وتنميــة الوعــي بواقــع
المجتمــع ومشــكالته.
بينمــا تختلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة الحراحشــة (2010م) التــي أظهــرت قصــور
واضــح فــي دور كليــات التربيــة فــي دعــم وتشــكيل وتنميــة الوعــي بالهويــة اإلســامية
بالصــورة التــي تقتضيهــا غايــات المجتمــع؛ ويعــود الســبب إلــى اهتمــام كليــات التربيــة فــي
جامعــة شــقراء بالقيــم اإلســامية التــي تعــد جــزء مــن ثقافــة المجتمــع الســعودي ،والتي
تســعى إلــى تنميتهــا وتعزيزهــا كافــة المؤسســات التربويــة وعلــى رأســها كليــات التربيــة.
 وتأتــي العبــارة رقــم ( )7والتــي تنــص علــى (تشــجع الطالبــات للمشــاركة فــي األعمــالالتطوعيــة) فــي الترتيــب الثانــي بمتوســط الحســابي (.)2.36
وهــذا مؤشــر عـ ً
ـال يــدل علــى أن كليــات التربيــة تقــوم بدورهــا فــي تنميــة وعــي الطالبــات
بأهميــة العمــل التطوعــي مــن خــال التشــجيع للمشــاركة فيــه .وهــذا يتفق مــع توجهات
وأهــداف رؤيــة المملكــة 2030والتــي تؤكــد علــى تشــجيع العمــل التطوعــي وتنميتــه لــدى
الطــاب خاصــة وجميــع أفــراد المجتمــع بشــكل عــام .ولعــل ذلــك يرجــع إلــى مــا تتيحــه
الكليــة مــن فــرص للممارســة العمليــة لتلــك األعمــال التطوعيــة مــن خــال األنشــطة
الطالبيــة ،وال يمكــن إغفــال دور المقــررات والبيئــة الجامعيــة فــي تنميــة المشــاركة فــي
العمــل التطوعــي ضمــن إطــار المجتمــع المحلــي.
وفي المقابل كان أدنى ترتيب لمتوسط عبارات المحور العبارات التالية:
 عبــارة رقــم ( )9والتــي تنــص علــى (تــزود المقــررات الدراســية الطالبــات بثقافــة االقتصــادوترشــيد االســتهالك ،وحســن توزيــع مصــارف الدخــل لألســرة) بمتوســط حســابي (.)1.83
وهــذا يــدل علــى توســط دور كليــات التربيــة بجامعــة شــقراء فــي تنميــة وعــي الطالبــات
بثقافــة االقتصــاد وترشــيد االســتهالك ،وحســن توزيــع مصــارف الدخــل لألســرة.
وبمــا أن المجتمــع يعيــش عصــرًا يتســم بمتغيــرات اقتصاديــة متســارعة تشــمل األفــراد
واألســر علــى حــد ســواء فالحاجــة ماســة فــي هــذا الوقــت لتعزيــز الوعــي االســتهالكي
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المعتــدل لــدى الفتــاة الســعودية ،ال ســيما أن رؤيــة المملكــة  2030ركــزت فــي أهدافهــا علــى
تنميــة ثقافــة االقتصــاد ،وترشــيد األنفــاق علــى مســتوى الحكومــة واألســرة علــى حد ســواء.
وقــد أكــدت نتائــج دراســة الحراحشــة (2010م) أن أهــم التغيــرات العالميــة التــي انعكســت
علــى التربيــة ومــن ّثــم علــى المعلــم التقــدم المعرفــي ،والتكنولوجــي ،ثــورة التكتــات
االقتصاديــة ،ديمقراطيــة التعليــم ،العولمــة ،ومــن أهــم أدوار معلــم المســتقبل أن يــدرك
التغيــر الجــذري الــذي يطــرأ علــى طبيعــة دوره ومســؤولياته.
 عبــارة رقــم ( )14والتــي تنــص علــى (تعقــد الكليــة نــدوات ومؤتمــرات للتوعيــة بــدور المــرأةفــي ضــوء رؤيــة المملكــة  )2030بمتوســط حســابي ( ،)1.72بينمــا العبــارة رقــم ( )10والتــي تنــص
على(توفــر الكليــة استشــارات تربويــة للطالبــات حــول الفــرص الوظيفيــة المتاحــة للمــرأة
مســتقب ً
ال) حيــث بلــغ المتوســط الحســابي (.)1.71
وحصــول هاتيــن العبارتيــن علــى متوســط حســابي ( )1.71( ،)1.72علــى التوالي مؤشــر متوســط
علــى إســهام كليــات التربيــة في تنميــة الوعي لــدى المــرأة الســعودية بأدوارها المســتقبلية
فــي ضــوء رؤيــة  2030ســواء فــي المجــال التعليمــي بصفتهــا معلمــة فــي المســتقبل ،أو
تعــرض دور
الرغــم مــن
فــي المجــال االجتماعــي بصفتهــا جــزء مهــم مــن األســرة ،علــى ّ
ُّ
المــرأة ومكانتهــا وعالقاتهــا االجتماعيــة لتغيــرات اجتماعيــة ســريعة وكبيــرة ،ممــا يتطلــب
مــن كليــات التربيــة بــذل جهــد فــي توعيــة المــرأة بأدوارهــا االجتماعيــة والوظيفيــةِ ،إ َّلا َّ
أن
االســتجابة حولهمــا كانــت دون الحــد المأمــول ،وتفســر الباحثــة ذلــك بضعــف ممارســة
كليــات التربيــة لدورهــا فــي توجيــه الطالبــات نحــو الخيــارات الوظيفيــة والمهنيــة المتاحــة،
حيــث اكتفــت بتقديــم تخصصــات نظريــة محــددة تتســم بطابــع التقليديــة ،إضافــة إلــى
ضعــف اســتخدام وســائل اإلعــام فــي توعيــة الطالبــات بأدوارهــن المســتقبلية.
نتيجــة الســؤال الثالــث والــذي ينــص علــى :هــل توجــد فــروق بيــن اســتجابات الطالبــات حــول
دور كليــات التربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة  2030فــي المجــال التعليمــي واالجتماعــي تبعــا لمتغيــر ( التخصــص ،المســتوى
الدراســي)؟
اختبار ( )Tلمعرفة الفروق اإلحصائية بحسب متغير التخصص:
لمعرفــة الفــروق بيــن متوســطات اســتجابات عينــة الدراســة فــي تحديــد دور كليــات التربيــة
فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  2030فــي
المجــال التعليمــي واالجتماعــي تبعــا لمتغيــر التخصــص ،تــم اســتخدام اختبــار ت ()T-Test
لعينتيــن مســتقلتين ،والجــدول التالــي يوضــح النتائــج الخاصــة بذلــك:
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جــدول ( )7يوضــح اختبــار ( )Tلبيــان الفــروق بيــن إجابــات أفــراد العينــة بحســب متغيــر
التخصــص

(*) دالة عند 0.05
يتبين من الجدول رقم ( )7ما يلي:
 توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد العينــة فــي واقــع دور كليــاتالتربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة2030
فــي المجــال التعليمــي لصالــح تخصــص العلــوم ،حيــث بلــغ معامــل  )2.76 -( Tعنــد درجــة
حريــة ( )348ومســتوى داللــة ( )0.006وهــو أصغــر مــن (.)0.05
ولعــل ذلــك يرجــع إلــى طبيعــة المقــررات الدراســية بالتخصصــات العلميــة التــي تركــز
علــى تنميــة التفكيــر اإليجابــي لــدى طالبــات التخصصــات العلميــة ،وارتفــاع مســتويات
المجــال المعرفــي (تطبيــق ،تحليــل ،تركيــب ،تقويــم) لديهــن؛ لذلــك غالبيــة طالبــات هــذه
التخصصــات يكــون اتجاههــن نحــو التفكيــر المنظــم والتركيــز المعرفــي بعكــس طالبات
التخصصــات األدبيــة.
 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد العينــة فــي واقــع دور كليــاتالتربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة2030
فــي المجــال االجتماعــي ،حيــث بلــغ معامــل  )1.53 -( Tعنــد درجــة حريــة ( )348ومســتوى
داللــة ( )0.120وهــو أكبــر مــن ( .)0.05وتــرى الباحثــة أن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائ ّيــً بيــن
أفــراد العينــة مــن الطالبــات وفقــً لمتغيــر التخصــص فــي دور كليــات التربيــة فــي تنميــة
وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة 2030فــي المجــال االجتماعــي،
يعــزى إلــى أن ممارســة الكليــة لدورهــا فــي تنميــة الوعــي فــي المجــال االجتماعــي ال
يقتصــر علــى تخصــص دون اآلخــر.
ب-اختبار ( )Tلمعرفة الفروق اإلحصائية بحسب متغير المستوى الدراسي:
لمعرفــة الفــروق بيــن متوســطات اســتجابات عينــة الدراســة فــي تحديــد دور كليــات التربية
فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  2030فــي
المجــال التعليمــي واالجتماعــي تبعــا لمتغيــر المســتوى الدراســي ،تــم اســتخدام اختبــار ت
( )T-Testلعينتيــن مســتقلتين ،والجــدول التالــي يوضــح النتائــج الخاصــة بذلــك:
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جدول ( )8يوضح اختبار ( )Tلبيان الفروق بين إجابات أفراد العينة
بحسب متغير المستوى الدراسي

(*) دالة عند 0.05
يتبين من الجدول رقم ( )8ما يلي:
 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد العينــة فــي واقــع دور كليــاتالتربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة2030
فــي المجــال التعليمــي ،حيــث بلــغ معامــل  )0.247 -( Tعنــد درجــة حريــة ( )348ومســتوى
داللــة ( )0.805وهــو أكبــر مــن (.)0.05
 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد العينــة فــي واقــع دور كليــاتالتربيــة فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة2030
فــي المجــال االجتماعــي ،حيــث بلــغ معامــل  )1.36( Tعنــد درجــة حريــة ( )348ومســتوى
داللــة ( )0.174وهــو أكبــر مــن ( .)0.05وتــرى الباحثــة أن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائ ّيــً بيــن
أفــراد العينــة مــن الطالبــات وفقــً لمتغيــر المســتوى الدراســي فــي دور كليــات التربيــة
فــي تنميــة وعــي الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة  ،2030يعــزى إلــى
أن ممارســة الكليــة لدورهــا فــي تنميــة الوعــي ال يقتصــر علــى مســتوى دراســي دون
اآلخــر وإنمــا يشــمل جميــع المســتويات ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الجــزار وغــاب
(1999م) التــي توصلــت إلــى أنــه ال توجــد فــروق بيــن اســتجابات الطــاب فــي مقيــاس
الوعــي بالتحديــات المســتقبلية تبعــً لمتغيــر المســتوى الدراســي ،والتخصــص (علمــي،
أدبــي).
وبشــكل عــام يمكننــا القــول أن دور كليــات التربيــة بجامعــة شــقراء فــي تنميــة وعــي
الطالبــات بالتحديــات المســتقبلية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030كان متوســطًا ،وتتفــق
هــذه النتيجــة مــع دراســة ٌ
كل شــريف(2005م) ،وآمنــة زقوت وعســيلة (2008م) ،و الحبشــي
(2012م) ،والتــي توصلــت لضعــف ممارســة كليــات التربيــة لدورهــا فــي تنميــة الوعــي لــدى
طالبهــا فــي عــدة مجــاالت.

186

التوصيات:
فــي ضــوء مــا ســبق ومــن خــال مــا توصلــت إليــه الباحثــة مــن نتائــج ،يضــع البحــث
التوصيــات التاليــة:
لــكل
 اســتثمار وســائل اإلعــام بالكليــة لنشــر الوعــي بالتحديــات المســتقبليةٍ
مــن الطالبــات وأعضــاء هيئــة التدريــس.
 ربــط البرامــج األكاديميــة والتدريبيــة التــي تقدمهــا كليــات التربيــة باحتياجــاتســوق العمــل المتجــددة فــي ضــوء رؤيــة .2030
 صياغــة اســتراتيجيات الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي بطريقــة واضحــةوتفســيرها للجميــع ،بحيــث تكــون قابلــة للتطبيــق.
 عقــد المزيــد مــن البرامــج التدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس بكليــات التربيــةفــي جامعــة شــقراء ،فــي كافــة الموضوعــات ،لتحقيــق النمــو المهنــي ،وتنميــة
مهــارات العمــل األكاديمــي.
 تفعيــل مبــدأ الشــراكة التعليميــة بيــن الكليــات ونظيراتهــا فــي الجامعــاتالمتقدمــة علــى المســتوى المحلــي والعالمــي مــن جهــة ،ومــع القطــاع الخــاص
مــن جهــة أخــرى.
أخيــرًا توصــي الباحثــة بتقديــم مزيــد مــن البحــوث والدراســات المرتبطــة بموضــوع
البحــث منها:
1.1تصــور مقتــرح لــدور كليــات التربيــة بجامعــة شــقراء فــي تنميــة وعــي الطالبــات
بالتحديــات المســتقبلية.
2.2المتطلبات التربوية للطالبة المعلمة في ضوء رؤية المملكة .2030
3.3دراســة تقويميــة لسياســية التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي
ضــوء رؤيــة المملكــة .2030
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جهــود جامعــة طيبــة فــي مجــال تمكيــن المــرأة
ومــدى الوعــي بهــا لــدى االكاديميــات واالداريــات
بالجامعــة

إعداد :
د إيناس محمد طه
أ.د عائشة األحمدي
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مقدمة :
ال توجــد هيكلــة موحــدة إلدارة شــطر الطالبــات بالجامعــات الســعودية الحكوميــة او الخاصــة
وهنــاك تفــاوت فــي تمثيــل المــرأة فــي االدارة العليــا بالجامعــة  .كمــا ال يوجــد ابــدا ايــة قــرارات
صالحيــات للعناصــر النســائية وال توجــد وثائــق مهــام محــددة .
هنــاك تعــدد فــي المســميات وعــدم وضــوح فــي طبيعــة عمــل المســميات االداريــة
(مشرفة،مســاعدة،نائبة المشــرف،نائبة القســم .....الــخ)  .يظهــر ضعــف شــديد فــي التمثيــل
النســائي فــي اللجــان االكاديميــة واالداريــة بالجامعــات ممــا يعكــس ضعــف اشــراكهن فــي
اتخــاذ القــرارات والتخطيــط  .هنــاك تبايــن فــي البنيــة التحتيــة والتجهيــزات التعليميــة واالداريــة
بيــن الشــطرين فــي اغلــب الجامعــات وربمــا نتــج ذلــك عــن ضعــف التمثيــل النســائي فــي االدارة
العليــا واللجــان المعنيــة وقصــور الصالحيــات الماليــة واالداريــة الممنوحــة للنســاء .
كذلــك نصيــب العناصــر النســائية االكاديميــة واالداريــة ضئيــل مــن التدريــب والتأهيــل االداري
ممــا جعــل هنــاك نــدرة فــي القيــادات المدربــة مقارنــة بالرجــال.
ولــم تحــدد الالئحــة التنظيميــة للجامعــات الســعودية طبيعــة العالقــة بيــن شــطري الجامعة
وتنظيــم عمــل القيــادات االكاديميــة و صالحياتهــا كمــا لــم يظهــر تنظيــم تمثيــل العناصــر
النســائية تحديــدا فــي المجالــس واللجــان وبقيــت مــواد الالئحــة عامــة ال تخــدم بكفــاءة
واقــع الفصــل المكانــي بيــن الشــطرين وانفــراد شــطر الطــاب بمركزيــة القيــادة مــن قبــل
االكاديمييــن الرجــال .
ولقــد مــرت العالقــة بيــن إدارة الجامعــة المركزيــة وإدارة مراكــز الطالبــات فــي الجامعــات
الســعودية بصعوبــات وتحديــات وتغيــرات متعــددة منهــا ضــم كليــات البنــات التــي كانــت
تابعــة للرئاســة العامــة لتعليــم البنــات والكليــات الصحيــة التــي كانــت تابعــة لــوزارة الصحــة
الــى الجامعــات .
وقــد ظهــرت بنــاء علــى االرتفــاع فــي اعــداد الطالبــات العديــد مــن المشــكالت التنظيميــة
مــن هــذه المشــكالت ضعــف عمليــات التنســيق واالتصــال والمتابعــة بيــن إدارة الجامعــة وإدارة
مراكــز الطالبــات ،مــع ازدواجيــة العمــل وتعــدد الرؤســاء ،ومحدوديــة الصالحيــات الممنوحــة
للمســؤوالت عــن إدارة مراكــز الطالبــات والتــي ال تتناســب مــع حجــم مســؤولياتهن .
أضــف الــى ذلــك ان اللوائــح المنظمــة للجامعــات الســعودية لــم تتنــاول موضــوع ادارة مراكــز
الطالبــات او الهيــكل التنظيمــي لهــا او تحديــد صالحيــات و مهــام القيــادات النســائية و جعلت
الجامعــات ادارة مراكــز الطالبــات بهــا محــل اجتهــاد و ظهــر التبايــن فــي الهيــاكل التنظيميــة
بيــن الجامعــات وبعضهــا .
وفــي نفــس هــذا الوقــت كانــت المــرأة الســعودية فــي المملكــة الســعودية قــد بلغــت حظــا
كبيــرا مــن التعليــم فــي كافــة المجــاالت خصوصــا فــي قطاعــي الطــب والتعليــم ،حيــث
تســجل المؤشــرات تقدمــً واضحــً علــى مؤشــرات القيــد فــي التعليــم بشــكل عــام ،وبصفــة
الخصــوص فــي مرحلــة التعليــم العالــي الســيما خــال العشــرين ســنة الماضيــة وبشــكل
خــاص الســنوات العشــر األخيــرة ،حيــث ذكــر تقريــر لــوزارة التعليــم العالــي الســعودي صــدر
مؤخــرًا عــن زيــادة َّ
مطــردة فــي أعــداد الطالبــات الملتحقــات بالتعليــم الجامعــي ،إذ بلــغ عــدد
طالبــات البكالوريــوس المقيــدات للعــام  2012م فــي الجامعــات الحكوميــة (  ) 511.593طالبــة،
فــي حيــن كان عددهــن عــام  2009م (  ) 412.893طالبــة.
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كمــا يشــير التقريــر نفســه إلــى أن نســبة مشــاركة المــرأة فــي القــوة البشــرية بالتعليــم
العالــي الســعودي قــد شــهد تطــورًا كبيــرًا فــي هــذا الخصــوص مــن خــال مــا ســعت لــه
الــوزارة مــن تهيئــة الكــوادر البشــرية النســائية الســعودية ،للعمــل فــي الجامعــات الســعودية
فــي وظائــف أعضــاء هيئــة تدريــس ،مــن خــال البرامــج األكاديميــة داخــل المملكــة العربيــة
الســعودية وخارجها،لتبــدا وزارة التعليــم العالــي بذلــك حــل مشــكلة عانــت منهــا الجامعــات
الســعودية ،والمتمثلــة فــي النقــص الكبيــر فــي الــكادر النســائي ،فتحققــت مــن خــال هــذه
الجهــود زيــادة ســنوية ملموســة فــي أعضــاء هيئــة التدريــس ،وفــي الــكادر البشــري المســاند.
حيــث بلــغ إجمالــي عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس مــن اإلنــاث خــال عــام( 2012م )  ( 13.664منهــن
) 150برتبــة أســتاذ ،و  443برتبــة أســتاذ مشــارك ،و  2.208برتبــة أســتاذ مســاعد ،و 3.047برتبــة
محاضــرة ،و  7.449برتبــة معيــدة ،و  92بمســمى مدرســة ،و 275أخــرى ( وزارة التعليــم العالــي
الســعودي )2013،وبالرغــم مــن الزيــادة المضطــردة فــي عضــوات هيئــة التدريــس ومــن فــي
حكمهــن بالجامعــات الســعودية اال انهــا لألســف ال تــزال بمعــدل اقــل بكثيــر مقارنــة بأعــداد
اعضــاء هيئــة التدريــس مــن الرجــال .
وعلــى الصعيــد الدولــي فقــد أشــار تقريــر المنتــدى االقتصــادي العالمــي (دافوســحول )2007
أن المملكــة حققــت تقدمــً ملحوظــً للنســاء علــى مؤشــري التعليــم والصحــة بيــن بلــدان
العالــم بصفــة العمــوم والبلــدان العربيــة والخليجيــة بصفــة الخصــوص حيــث حصــدت
المملكــة الســعودية المرتبــة رقــم ( )87بنســبة  0.9610للتعليــم ونســبة قدرهــا  0.976للصحــة
تحتــل المرتبــة  60عالميــً .والثانيــة خليجيــً بعــد االمــارات العربيــة المتحــدة.
كمــا وضــع التقريــر الدولــي لمؤشــر الفجــوة بيــن الجنســين لعــام 2009م المملكــة فــي
المركــز ( )25عالميــً ،مــن حيــث النســبة بيــن الجنســين فــي التســجيل فــي التعليــم الجامعــي،
متقدمــة بذلــك علــى عــدد مــن الــدول المتقدمــة مثــل  :أمريــكا وألمانيا(جمــل الليــل.)2013،
أمــا علــى مســتوى التمكيــن السياســي فقــد شــهد عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك
عبــداهلل بــن عبــد العزيــز رحمــه اهلل خطــى قويــة ،نحــو المشــاركة السياســية للمــرأة ؛ حيــث
تــم فــي عــام  2005تعييــن ســت مستشــارات غيــر متفرغــات فــي مجلــس الشــورى ،وفــي
عــام 2006م صــدر قــرار بزيــادة عــدد المستشــارات غيــر المتفرغــات فــي مجلــس الشــورى مــن
ســت عضــوات إلــى  12مستشــارة بالمجلــس بــدون أحق ّيــة التصويــت ومــن ثــم تمــت زيــادة
عــدد المستشــارات بمجلــس الشــورى الســعودي عــام  2013الــى  45مستشــارة اعطيــن حــق
التصويــت وحضــور كامــل جلســات المجلــس .
كمــا تبــوأت المــرأة الســعودية العديــد مــن المناصــب القياديــة فــي الدولة،حتــى وصلــت إلــى
منصــب «نائــب وزيــر» ،ووكيــل وزارة.
وفــي عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان حفظــه اهلل تبيــن االتجــاه القــوي
نحــو تمكيــن المــرأة وجــاءت الرؤيــة  2030لتنــص صراحــة ان عــدد الخريجــات يفــوق النصــف وان
الدولــة ســترعى مشــاركة المــراة فــي بنــاء الوطــن والمســتقبل فــكان مــن اهــداف الرؤيــة 2030
 :رفــع نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل مــن  ٪٢٢إلــى  ٪٣٠كمــا نصــت الرؤيــة أنالمــرأة
مهمــً مــن عناصــر قوتنــا ،إذ تشــكل مــا يزيــد علــى ( )%50مــن إجمالــي
الســعودية تعــد عنصــرًا
ّ
عــدد الخريجيــن الجامعييــن .وسنســتمر فــي تنميــة مواهبهــا واســتثمار طاقاتهــا وتمكينهــا
مــن الحصــول علــى الفــرص المناســبة لبنــاء مســتقبلها واإلســهام فــي تنميــة مجتمعنــا
واقتصادنــا .
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بنــاء علــى ذلــك فــإن مشــاركة المــرأة فــي بعــض المناصــب المهمــة أتــت بدعــم
مــن القيــادة األعلــى الســامية مثــل مشــاركتها ﺑﻤجلــس الشــورى والمجالــس البلديــة
وتوليهــا منصــب نائــب وزيــر وكذلــك تــم تعييــن ثالثــة نســاء علــى أقــوى هــرم مالــي
فــي المملكــة وتولــت مســئولية إدارات عليــا فــي المؤسســات الحكوميــة ،وكذلــك
المشــاركة فــي الهيئــات والمنظمــات والجمعيــات واللجــان المحليــة والدوليــة هــذه
المشــاركة تعــد إ حــدى التوجهــات الداعمــة والتــي تــؤدي إلــى زيــادة الثقــة بقــدرة المرأة
وتعظيــم دورهــا فــي بنــا ء المجتمــع ،وقــد اســتجابت جامعــة طيبــة لهــذا التوجــه
وقامــت بجهــود لتعزيــز دور المــرأة وتمكينهــا وعليــه تحــاول هــذه الدراســة اإلجابــة
عــن تســاؤلين رئيســيين  :مــا هــي جهــود الجامعــة فــي مجــال تمكيــن المــرأة ومــا هــو
واقــع وعــي المــرأة بالفــرص المقدمــة فــي الجامعــة .
مشكلة البحث :
يأتي البحث ليجيب عن عدد من األسئلة :
 ما واقع الثقافة بتمكين المرأة لدى منسوبات الجامعة . مــا متوســط اجابــات القيــادات النســائية والمنســوبات بالجامعــة ؟ هــل يوجــد فــروقذات داللــة إحصائيــة بيــن االكاديميــات واالداريــات والقيــادات
 ما هي معوقات تمكين المرأة . ماهي الحاجة لرفع الوعي و أدوات التثقيف ؟أهداف البحث :
القــاء الضــوء علــى سياســات وإجــراءات الجامعــة المعــززة لتمكيــن المــرأة فــي ظــل
رؤيــة المملكــة . 2030
قياس مدى وعي االكاديميات واالداريات بالجامعة لتلك السياسات واإلجراءات .
تحديــد الحاجــة للتوعيــة والتثقيــف لنشــر الوعي بيــن االكاديميــات واالداريــات بالخدمات
واألنظمــة المقدمــة لتمكينهن .
تحديد معوقات تطبيق األنظمة المتعلقة بتمكين المرأة .
إقتراح سبل دعم تمكين المرأة أكاديميا و اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق الرؤية
أهميته :
بالرغــم مــن جهــود المملكــة فــي مجــال تمكيــن المــرأة و مشــاركتها فــي التنميــة
ال تــزال هنــاك فجــوة بيــن المقــدم و المطبــق فعليــا وكذلــك عــدم وعــي تــام بتلــك
الجهــود مــع نــدرة األبحــاث التــي تقيــس مــدى الوعــي وســبل تعزيــزه ويأتــي البحــث
ليســرد األنشــطة المتعلقــة بتمكيــن المــرأة والوعــي بيــن االكاديميــات واالداريــات بهــذه
الجهــود ليقتــرح اإلجــراءات الالزمــة لنشــر الوعــي و مــن ثــم ردم الفجــوة وتعزيــز االنتماء
للجامعــة والوطــن .
منهجية البحث وإجراءاته:
منهج البحث
اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي المســحي ،وذلــك مــن خــال وصــف جهــود
الجامعــة فــي مجــال تمكيــن المــرأة وخدمتهــا أوال ومــن ثــم االســتفتاء علــى مجموعة
مــن المحــاور التــي تــدور حــول إجــراءات تمكيــن المــرأة فــي الجامعات،للكشــف عــن
مــدى وعــي منســوبات جامعــة طيبــة باإلجــراءات الفعليــة التــي اتخذتهــا الجامعــة
مــن أجــل رفــع درجــة تمكيــن المــرأة ،كمــا يدركنهــا ثانيــا .
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أوال  :وصف جهود الجامعة في مجال تمكين المرأة :
تمكين قيادات شطر الطالبات :
 بلــغ عــدد طالبــات الجامعــة فــي اســنة الحاليــة  26800طالبة مما شــكل  %62مــن مجموععــدد الطلبة،كمــا بلــغ عــدد عضــوات هيئــة التدريــس 1002عضــوة و االداريات823موظفــة
و 86فنيــة .
 عينــت الجامعــة عميــدات للكليــات التــي يــدرس بهــا طالبــات فقــط وهــي كليــة علــوماالســرة وكليــة المجتمــع بالحناكيــة وكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بالعــا باالضافــة
لعميــدة شــطر الطالبــات بالجامعــة بالمدينــة المنــورة أي انــه يوجــد بالجامعــة اآلن أربعــة
عميــدات بالمركــز الرئيــس والفــروع يحضــرن جميعهــن مجلــس الجامعــة عــن طريــق
شــبكة النقــل المرئــي( فيديــو كونفرنــس )ويشــاركن بفاعليــة فــي صناعــة القــرار .
 كمــا عينــت الجامعــة  46وكيلــة كليــة وعمــادة مســاندة للكليــات والعمادات المشــتركةوتحضــر وكيــات الكليــات ونائبــات االقســام مجالــس الكليــات ولهــن صــوت مســموع
مســاو لزمالئهــن مــن الرجــال .
 اســتحدثت الجامعــة لجنــة استشــارية اكاديميــة تجتمــع شــهريا برئاســة مديــر الجامعةوعضويــة وكالء الجامعــة والعمــداء والعميــدات والوكيــات وتســتعرض فــي اللجنــة
اجنــدة مجلــس الجامعــة لتحظــى الوكيــات بالمشــاركة فــي صناعــة القــرار حيــث يتــاح
للجميــع المداخــات أيضــا مــن خــال ( الفيديــو كونفرنــس ) وهــذه هــي اللجنــة الوحيــدة
وال يوجــد مثلهــا فــي التمثيــل علــى مســتوى الجامعــات الســعودية .
 هنــاك ثمانيــة رئيســات اقســام بالكليــات النســائية ومــا مجموعــه  130نائبــة قســمألقســام الكليــات المشــتركة وتحضــر نائبــات االقســام مجالــس االقســام .
 تم تعيين  12نائبات لمشرفي المراكز و 10مساعدات لمديري االدارات . كمــا تــم تعييــن مســاعدة لوكيــل الجامعــة للشــؤون االداريــة والخدميــة و مســاعدةأخــرى لوكيــل الجامعــة للتطويــر والجــودة .
 كمــا تضمنــت الخطــة االســتراتيجية للجامعــة فــي الهــدف رقــم  11زيــادة تمثيــل العنصــرالنســائي فــي اللجــان وتمكينهــا اداريــا للمشــاركة فــي ادارة دفــة االمــور بالجامعــة .
 تابعــت الجامعــة زيــادة تمثيــل النســاء فــي اللجــان المختلفــة بالشــطرين والرســم التالييبــرز تطــور تمثيــل القيــادات فــي اللجــان عبر ســتة ســنوات :
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 بلغ عدد المبتعثات االكاديميات اكثر من  200ميتعثة في البرامج المختلفة . بلــغ عــدد المبتعثــات االداريــات لبرامــج الماجســتير التنفيــذي او اللغــة اكثــر مــن 20مبتعثــة إداريــة .
 تــم تفعيــل المجالــس االستشــارية للطالبــات فــي الكليــات المختلفــة وبلــغ عددهــا 10مجالــس.
 تحتفــي الجامعــة بعضــوات هيئــة التدريــس الحاصــات علــى جوائــز او بــراءات اختراعــاتاو ترقيــات علميــة كمــا تحتفــي أيضــا بإنجــازات الطالبــات وحصولهــن علــى جوائــز وطنيــة
او اقليميــة او عالميــة .
 أنشــأت الجامعــة فــي العــام الحالــي مركــزا لتمكيــن المــراة وخدمتهــا ليرعــى التدريــبعلــى ريــادة االعمــال وتطويــر االداء المهنــي والشــخصي والقيــادي للشــابات ومنســوبات
الجامعــة والخريجــات وكذلــك لنشــر الوعــي بالفــرص واالمكانــات المتاحــة للمــراة ولبنــاء
قاعــدة بيانــات باالمكانــات والقــدرات والخبــرات النســائية المتوفــرة داخــل الجامعــة
وخارجهــا .
 عينــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة عضوتــي هيئــة تدريــس مــن الجامعــة فــيالمجلــس البلــدي بالمدينــة المنــورة وتدعــم الجامعــة جهودهمــا وحضورهمــا اجتماعات
المجلــس .
الخدمات المتاحة بالجامعة للمنسوبات والطالبات والمجتمع :
1.1حرصــت الجامعــة علــى تطبيــق نفــس القواعــد المنظمــة لحضــور النــدوات والــدورات
التدريبيــة والمؤتمــرات العلميــة علــى الســيدات مثــل الرجــال بــدون تفريــق .
2.2كمــا ان لجنــة الترقيــات والمفاضــات علــى الوظائــف االداريــة اشــتملت عناصــر نســائية
ولــم يفــرق فــي الترقيــة بيــن الرجــال او النســاء ويــدرج الجميــع بنفــس الجــداول
والنمــاذج ويفاضــل بينهــم جميعــا بعدالــة وشــفافية .
3.3هنــاك مرونــة فــي منــح االجــازات للموظفــات كاجــازة االمومــة ومرافقــة الطفــل
المريــض او احــد االبويــن واجــازات رعايــة المولــود وكذلــك تاجيــل ســاعات العمــل
لبعــض الحــاالت لرعايــة طفــل معــاق وايضــا تبديــل مؤقــت لمهــام العمــل فــي حــال
الحمــل الخطــر .
4.4تبنــت الجامعــة لوائــح وانظمــة الخدمــة المدنيــة المتعلقــة بتقييــم االداء الوظيفــي
للموظفــات وتمنــح كل موظفــة نســخة مــن التقييــم ويتــم مناقشــتها فــي اســاليب
التطويــر ويتــاح لهــا التظلــم بمــا يتفــق مــع انظمــة الــوزارة .
5.5انشــأت الجامعــة حضانتيــن نموذجيتيــن واحــدة بالجامعــة الرئيســي وأخــرى بشــطر
الطالبــات بالســام تســع كل منهمــا  100طفــل فــي المراحــل العمرية ما قبل المدرســة
 .باالضافــة الــى الحضانــات االخــرى الصغيــرة بــكل فــرع .
6.6هنــاك مــا يزيــد عــن  200مقهــى ومطعــم وكافيــه موزعــة فــي الحــرم الجامعــي
لشــطر الطالبــات بالجامعــة والفــروع .
7.7بشــطر الطالبــات بالجامعــة والفــروع مــا يزيــد عــن  30متجــر اســتثماري لبيع مســتلزمات
متنوعــة وقرطاســية وخدمــات تغليــف وتصوير .
8.8مصلــى مركــزي فــي الحــرم الرئيســي و مصليــات فرعيــة صغيــرة ثابتــة أو متنقلــة بــكل
مبنــى .
9.9مركزيــن رياضييــن باســعار منافســة واحــد بالجامعــة الرئيســي و آخــر بشــطر الطالبــات
بالسالم.
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1010ملعبين لكرة السلة وواحد للكرة الطائرة .
 121111نادي طالبي عام واكثر من  30نادي طالبي تخصصي للطالبات .
 1212مركــز الموهبــىة واالبــداع ووحــدة ريــادة االعمــال ووحــدة اخــرى لحاضنــات االعمــال
وبرامــج تدريبيــة مكثفــة علــى مــدار كل عــام .
1313مركزيــن لرعايــة ذوات االحتياجــات الخاصــة أحدهمــا بالجامعــة الرئيســي و آخــر بشــطر
الطالبــات بالســام.
1414وفــرت الجامعــة حركــة نقــل للطالبــات مــن االحيــاء ومــن القــرى والضواحــي والمــدن
التابعــة للمنطقــة وكذلــك حركــة نقــل تــرددي بيــن الكليــات المختلفــة للطالبــات
والمنســوبات بمــا مجموعــه  138حافلــة نقــل تقــل مايزيــد عــن  3500طالبــة ومنســوبة .
 1515هناك سكن للطالبات المغتربات عبارة عن بنايتين بمجوع  450طالبة .
1616تبنــت الجامعــة برنامــج التوطيــن بالتنميــة والــذي أقامتــه عمــادة معهــد البحــوث
واالستشــارات بجامعــة طيبــة و يهــدف لتطويــر المناطــق الريفيــة إلــى مســتوى يوقــف
الهجــرة إلــى المــدن الكبيــرة .و أطلــق البرنامــج مبــادرات مختلفــة منهــا مشــروع زراعــة
ورعايــة أشــجار المورينجــا «البــان» والــذي اســتفادت منــه  594امــرأة بمركــزي جيــدة
والمغيــراء بمحافظــة العــا بمنطقــة المدينــة المنــورة .
1717هناك ادارة نسائية بشطر الطالبات للعالقات العامة وتنظيم المؤتمرات .
1818تعين الجامعات مراقبات لالمن والسالمة بجميع مواقع شطر الطالبات .
مجتمع البحث
يتكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع منســوبات جامعــة طيبــة ممــن هــن علــى وظائــف
عضــوات هيئــة تريــس ،ومــن فــي حكمهــن فــي الجامعــة ،وكذلــك الموظفــات االداريــات
فــي الجامعــة والبالــغ عددهــن  806موظفــة (جامعــة طيبــة1438 ،هـــ).
عينة البحث
بلغــت عينــة البحــث الذيــن أجابــوا علــى االســنبانة االلكترونيــة  288عضــوه مــن أعضــاء هيئــة
تدريــس بالجامعــة ممــن أرســل علــى ايميالتهــم او الواتــس اب رابــط االســتبانة والجــدول ()1
يوضــح توزيــع العينــة.
جدول رقم ( )1يوضح توزيع العينة على متغيرات البحث
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أداة البحث
مــن أجــل الوصــول لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة ،قامــت الباحثــة بعمــل قائمــة بالمحــاور
األساســية لتمكيــن المــرأة فــي الجامعات،اعتمــادا علــى مجموعــة مــن التعاميــم ،والحــراك
الثقافــي الســائد فــي المجتمــع الســعودي ،والقــرارات الصــادرة فــي التعيينــات ،وتوافقــت
عليهــا اإلجــراءات المتخــذة فــي أكثــر مــن جامعــة ،وحمايــة البيئــة والمســاهمة تحقيــق
التنميــة المســتدامة ،وتوفيــر فــرص العمــل والتدريــب ،وتقديــم الخدمــات االجتماعيــة
والثقافيــة ،صيغــت فــي كل محوريــن منهــا مجموعــة مــن العبــارات تضمــن تحقيــق حــد
أدنــى يســمح بإعطــاء حكــم عــن مــدى قيــام جامعــة طيبــة بتمكيــن المــرأة ،حيــث تضمنت
االســتبانة فــي صورتهــا األوليــة  50عبــارة ،إضافــة إلــى  10أســئلة معرفيــة ،صيــغ لهــا ســتة
إجابــات ،بحيــث تختــار المســتجيبة أحــد اإلجابــات التــي تعتقــد أنهــا صحيحــة ،وبعــد إجــراء
الصــدق والثبــات أصبحــت االســتبانة مــن  60فقــرة وزعــت علــى ثالثــة محــاور علــى النحــو
اآلتــي:
1.1المشاركة في صناعة القرار وضم  30فقرة.
2.2القرارات المتخذة من إدارة الجامعة وضم عشرة فقرات.
3.3الخدمات المقدمة لدعم التمكين وضم  20فقرة.
صدق األداة :
للتحقــق مــن الصــدق الظاهــري لــأداة ،عرضــت اإلســتبانة علــى خمســة محكميــن مــن
إدارة الجامعــة مــن الجنســين ممــن يتولــون مناصــب فــي الجامعة،فــي كليــات مختلفــة،
للحكــم علــى مــدى ارتبــاط عباراتهــا ومحاورهــا بموضــوع الدراســة،ومدى انتمــاء العبــارة
للمحــور الــذي صنفــت ضمنــه ،ودرجــة وضوحهــا ،ومناســبة تــدرج معيــار اإلجابــة ،وإبــداء
أي مالحظــات أخــرى يرونهــا ،وبعــد جمــع االســتبانات ،وعدلــت صياغــة عــدد مــن العبــارات،
وضــل عــدد العبــارات كمــا هــو فــي صورتهــا األوليــة.
االتساق الداخلي لألداة
للتأكــد مــن االتســاق الداخلــي لالســتبانة ،طبقــت ميدان ًيــا علــى عينــة اســتطالعية تكونــت
()288عضــوه هيئــة تدريــس ،ومــن فــي حكمهــم فــي جامعــة طيبــة ،وهــن مــا يشــكلن
العينــة التــي اســتجابة لألداة،،حيــث جــاءت النتائــج كمــا يتبيــن مــن الجــدول (.)2
جدول ( )2نتائج االتساق الداخلي لعبارات اإلستبانة (ن= )287
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ثبات االستبانة:
للتأكــد مــن ثبــات االســتبانة ،قامــت الباحثــة بتطبيــق معادلــة ألفــا -كرونبــاخ،
علــى محورييــن مــن محــاور االســتبانة والتــي كانــت إجاباتهــا لهــا خاصيــة اإلجابــات
االنطباعية،وقــد وجــد أن معامــل الــف كرنبــاخ لكافــة العبــارة أقــل مــن معامــل الفــا
كرنبــاخ للمحــور ،وكانــت قيــم الفــا كرنبــاخ للمحوريــن علــى إنفــرد ،ومجتمعييــن
ليمثلــوا الثبــات لالســتبانة ككل،كمــا فــي لجــدول (: )3
جــدول( )3معامــات ألفــا كرونبــاخ  Alpha Cronbachلمقيــاس المســؤولية
االجتماعيــة للجامعــات

وجميــع القيــم لـــــــمعامل ألفــا كرنبــاخ التــي جــاءت فــي الجــدول ( )3تعــد قيــم
مرتفعــة جــداَ.
وليعطــي أفــراد العينــة حكــم علــى درجــة تمكيــن المــرأة فــي المحوريــن األول
والثالــث طلــب منهــم اختيــار أحــد البدائــل،:ال أوافــق ،محايــد ،أوافــق ،أعطيــت األرقــام
مــن  1إلــى 3فــي الترميــز ،ولتفســير نتائــج قيــم المتوســطات للعبــارات المفــردة،
والمحــاور التــي تضمنتهــا االســتبانة ،أعتمــد التقســيم الموضــح للمحــور الجــدول (،)4
حيــث طرحــت أعلــى قيمــة مــن أقــل قيمــة  ،2 =1-3ومــن ثــم قســمة الناتــج علــى عــدد
تدرجــات مقيــاس اإلجابــة  ،3ليكــون مقــدار المســافة الفاصلــة بيــن حكــم وآخــر ،0.66
ومــن ثــم إضافــة الناتــج علــى أقــل قيمــة ،وبقيــة القيــم تواليــً علــى النحــو التالــي .
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جدول ()4

فيمــا بالنســبة لمحــور الدراســة الثانــي فقــد طلــب مــن أفــراد العينــة إعطــاء إجابــة
صحيحــة مــن الســتة خيــارات المعطــاه لهــم عــن كل ســؤال ،بحيــث أعطيــت الخمســة
أإلجابــة الخاطئــة  ،1فيمــا أعطيــت االجابــة الصائبــة  2عنــد الترميــز فــي برنامــج . spss
نتائج البحث ومناقشتها
إجابة السؤال األول:
مــا مــدى وعــي منســوبات الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــن،
والموظفــات بتمكيــن المــرأة مــن خــال المشــاركة فــي صناعــة القــرار؟ ولإلجابــة عــن
هــذا الســؤال ُحســبت المتوســطات الحســابية ،واالنحــراف المعيــاري لــكل عبــارة مــن
عبــارات محــور مشــاركة المــرأة فــي اتخــاذ القــرار كمــا يراهــا أعضــاء هيئــة التدريــس
والهيئــة اإلداريــة فــي جامعــة طيبــة ،وللمحــور ككل فكانــت النتائــج كمــا فــي الجــدول
(.)5
جــدول ( )5المتوســطات الحســابية لمــدى تمكيــن المــرأة مــن المشــاركة فــي صناعــة
القــرار مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــن والهيئــة اإلداريــة
بالجامعــة
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وكمــا يتضــح مــن الجــدول ( )5أن الوعــي بتمكيــن المــرأة فــي علــى المســتوى الكلــي
لمحــور المشــاركة فــي صنــع القــرار ،جــاء بدرجــة محايــدة ،وقــد يرجــع ذلــك إلــى أن الحــراك
الناجــم عــن تمكيــن المــرأة فــي جامعــة طيبــة هــي قضيــة حديثــة ،ظهــرت للســطح فــي
الخمســة ســنوات الماضيــة ،فــي جانــب ،وفــي جانــب أخــرى أن جانــب ليــس بالقليــل مــن
أدوات التمكيــن كمشــاركة المــرأة فــي المجلــس البلــدي ،أو حتــى مشــاركتها فــي بعــض
اللجــان هــو حديــث عهــد ،أمــا علــى مســتوى العبــارات فــرادى ،فقــد جــاءت الوعــي « تعيــن
الجامعــة نائبــات أقســام لألقســام المشــتركة» فــي المرتبــة األولــى وبمتوســط 2.5923
بدرجــة محايــدة ،إلــى أن المتمعــن فــي قيمــة المتوســط يالحــظ أن قيمتــه قريبــة مــن بدايــة
قيــم المتوســطات للحكــم أوافــق ،حيــث جــاء الفــارق بســيط وبمقــدار  ،0.07تلتهــا العبــارة
« تعيــن الجامعــة وكيــات للكليــات المشــتركة» فــي المرتبــة الثانيــة وبمتوســط حســابي
قيمتــه  ،2.5505أي أن منســوبات الجامعــة يدركــن الوعــي بتمكيــن المــرأة فــي جامعــة
طيبــة بدرجــة محايــد وينســحب نفــس مــا جــاء فــي العبــارة األولــى علــى هــذه العبــارة مــن
أن قيمــة المتوســط الحســابي هــذه قريبــة مــن بدايــة قيــم المتوســطات التــي تأخــذ درجــة
حكــم موافــق وبفــارق عــن بدايــات تلــك المتوســطات ،0.11وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة» تعيــن
الجامعــة رئيســات أقســام لألقســام النســائية بقيمــة  2.5296وهــذه القيمــة للمتوســط
تقابــل حكــم بالوعــي محايــد ،وينســحب هنــا نفــس القــول الســابق مــن أن القيمــة تقــرب
مــن المتوســطات التــي تأخــذ حكــم موافــق بفــارق .0.13

200

كمــا يالحــظ مــن ذات الجــدول أن اإلجــراءات التــي جــاءت فــي العبــارات التــي حملــت الرقــم 28
التــي نصــت علــى «هنــاك عدالــة فــي التقييــم الوظيفــي « ،والعبــارة التــي حملــت الرقــم 29
والتــي نصــت علــى أن «تشــارك اإلداريــات فــي صناعــة القــرار بإداراتهــن» ،والعبــارة التــي تحمــل
الرقــم  30والتــي تنــص» تدعــم الجامعــة المتميــزات معنويــا ومهنيا»،قــد حصلــت علــى أقــل
متوســطات بقيــم  1.9199و 1.7317و  1.7073علــى التوالــي وبدرجــة حكــم علــى التمكيــن بعــدم
الموافقــة ،وقــد يعــود ذلــك لعــدم وجــود اجــراءات واضحــة لالعــان عــن انجــازات المتميــزات
واحتفــاء الجامعــة بهــن أو معاييــر واضحــة ومعممــة عــن اليــات اختيــار القيــادات وال يعلــن
عــن مبــررات اختيــار قيــادة بعينهــا .
إجابة السؤال الثاني:
لإلجابــة علــى الســؤال الثانــي الــذي ينــص لى»مــا مــدى وعــي منســوبات الجامعــة مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــن ،والموظفــات بتمكيــن المــرأة مــن خــال القــرارات
المتخــذة مــن إدارة الجامعــة؟ ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال اســتخدمت التكــرارات والنســب
المئويــة لــكل عبــارة مــن عبــارات محــور تمكيــن المــرأة فــي اتخــاذ القــرار كمــا يراهــا أعضــاء
هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم والهيئــة اإلداريــة فــي جامعــة طيبــة ،وللمحــور ككل
فكانــت النتائــج كمــا فــي الجــدول () 6
جــدول ( )6التكــرارات والنســب المئويــة لمــدى تمكيــن المــرأة مــن خــال القــرارات الصــادرة في
إدارة جامعــة طيبــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــن والهيئــة
اإلداريــة بالجامعــة :
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ومــن الجــدول أعــاه يتضــح لنــا أن أقــل الفقــرات التــي أخطــاء فــي إجاباتهــا منســوبات
الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم والهيئــة اإلداريــة بجامعــة طيبــة
هــي الفقــرة التــي تحمــل الرقــم  5والتــي تتضمــن الســؤال عن»عــدد مديــرات اإلدارة»حيــث
كانــت إجابــات  36.2مــن أفــراد العينــة صحيحــة ،مقابــل  63.8إجاباتهــن خاطئــة ،تــاه فــي
المرتبــة الثانيــة العبــارة رقــم  6والتــي تتضمــن الســؤال عــن عــدد عضــوات هيئــة التدريــس
حيــث جــاءت نســبة اإلجابــات الصحيحــة  24.4مقابــل  75.6خاطئــة ،وفــي المرتبــة الثالثــة
مــن حيــث اإلجابــات الصحيحــة هــي العبــارة التــي تحمــل الرقــم  8والتــي تطلــب عــدد
اإلداريــات المبتعاثــات ،فيمــا جــاءت نســبة اإلجابــات خاطئــة مئــة فــي المائــة للعبــارة التــي
تحمــل الرقــم  9والتــي تطلــب رقــم تقديــري لعــدد الطالبــات فــي الجامعــة ،وجــاءت
نســبة اإلجابــات الخاطئــة  89.2للعبارتيــن رقــم  7 ،2التــي تطلــب إجابــة عــن عــدد الوكيــات
مــن األكاديميــات بالجامعــة ،وعــدد المبتعثــات مــن األكاديميــات للدراســة فــي الخــارج مــن
منســوبات الجامعــة ،ولعــل الســبب فــي المعرفــة المنخفضــة لمنســوبات الجامعــة مــن
أعضــاء هيئــة تدريــس ومــن فــي حكمهــن ،والهيئــة اإلداريــة مــن الموظفــات بالجامعــة
تعــود إلــى انخفــاض أهميــة توعيــة هــذه الفئــات مــن قبــل الجامعــة ،أو قــد يعــود النحســار
اهتمــام فئــة العينــة بمــا تجــزه الجامعــة بصفــة العمــوم ،ومــا تنجــزه فــي ســبيل تمكيــن
المــرأة علــى وجــه الخصــوص.
كمــا يســلط الجــدول رقــم  7الضــوء علــى الدرجــات المتحصــل عليهــا مــن قبــل فئــة العينــة
لإلجابــة علــى األســئلة الرقميــة الموجهــة لهــن ،حيــث يتضــح مــن الجــدول أن أعلــى درجــة
حصــل عليهــا أفــراد كانــت  16مــن  20بنســبة  0.7حيــث حصــل مســتجيبتين مــن أفــراد العينــة
علــى درجــة  ،16فــي حيــن كانــت أقــل درجــة هــي  10حصــل عليهــا  95مــن أفــراد العينــة
يشــكلن مــا نســبته  ،33.1وحصــد  73مســتجيبة  11درجــة مــن  20وبنســبة  ،25.4فيمــا حصــل 48
مســتجيبة علــى  12درجــة بنســبة 16.7فــي المئــة مــن المســتجيبات
جــدول( )7درجــات العينــة لإلجابــة علــى مــدى تمكيــن المــرأة مــن خــال القــرارات الصــادرة
فــي إدارة جامعــة طيبــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــن
والهيئــة اإلداريــة بالجامعــة
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إجابة السؤال الثالث:
مــا مــدى وعــي منســوبات الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــن ،والموظفــات
بتمكيــن المــرأة مــن خــال الخدمــات المقدمــة لدعــم التمكيــن ؟ ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال
ُحســبت المتوســطات الحســابية ،واالنحــراف المعيــاري لــكل عبــارة مــن عبــارات محــور الخدمــات
المقدمــة لدعــم التمكيــن كمــا يراهــا أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة اإلداريــة فــي جامعــة طيبــة،
وللمحــور ككل فكانــت النتائــج كمــا فــي الجــدول (. )8
جــدول ( )8المتوســطات الحســابية لمــدى تمكيــن المــرأة مــن خــال الخدمــات المقدمــة لدعــم
التمكيــن مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــن والهيئــة اإلداريــة بالجامعــة

وكمــا يالحــظ مــن الجــدول أن جميــع العبــارات العشــرين التــي تقيــس وعــي منســوبات الجامعــة
بالخدمــات المقدمــة لدعــم التمكيــن جــاءت نتائجهــا مابيــن محايــد وال أوافــق حيــث حصلــت
أحــدى عشــرة فقــرة علــى محايــد مقابــل  9فقــرات ال أوفــق ،وكانــت العبــارة التــي أخــذت الرقــم 10
والتــي تنــص «توفــر الجامعــة حركــة نقــل تــرددي بيــن الكليــات داخــل المدينــة» علــى أعلــى متوســط
بقيمــة ، 2.5923
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تالتهــا العبــارة رقــم  7والتــي تنــص علــى أنــه» يوجــد مصلــى» بمتوســط قيمتــه ،2.5889وفــي
المرتبــة الثالثــة جــاءت العبــارة التــي تنــص علــى» توفــر الجامعــة باصــات لنقــل الطالبــات لألحيــاء
داخــل المدينــة» ،فيمــا حلــت الفقــرات التــي تنــص علــى أن «هنــاك مالعــب للرياضــة» و» وجــود
مطاعــم بعــدد كافــي» و» وجــود محــات تجاريــة لألغــراض متعــددة» آخــر القائمــة بمتوســطات
حســابية ،1.4181و  ،1.7700و  1.8328علــى التوالــي ،وتفســر الباحثــة تلــك النتائــج علــى أن فيهــا
تجنــي علــى ماتقدمــه الجامعــة مــن خدمــات خاصــة بالمطاعــم والكاافيهــات والمحــات
التجاريــة حيــث هنــاك عــدد جيــد منهــا بجامعــة طيبــة ،قــد يفــوق مــا يوجــد فــي نظيرتهــا مــن
الجامعــات الســعودية ،نظــر الن امــة طيبــة تخــدم كثيــر مــن طالبــات القــرى ،وتحــرص علــى
توفيــر الخدمــات التجاريــة لهــن داخــل الجامعــة.
إجابة السؤال الرابع :
لإلجابــة علــى الســؤال الرابــع الــذي ينــص علــى» هــل يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن
إجابــات أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــن ،والهيئــة اإلداريــة علــى المحــاور الثالثــة :
المشــاركة فــي صناعــة القــرار ،القــرارات المتخــذة مــن إدارة الجامعــة لتمكيــن المــرأة ،الخدمــات
المقدمــة لدعــم التمكيــن ،عند مســتوى معنويــة ( ،)a ≥0.01عائــدة لمتغير الجنســية ،والعمر؟
ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال اســتخدمت اختبــار «ت» لدالــة الفــروق ،حيــث أفــادت النتائــج باالتــي:
-1الجنسية:
كمــا يالحــظ مــن الجــدول رقــم( )9فــإن قيمــة «ت» لمحــور المشــاركة فــي صناعــة القــرار،
ومحــور القــرارات المتخــذة مــن إدارة الجامعــة مــن أجــل التمكيــن ،ومحــور الخدمــات المقدمــة
لدعــم التمكيــن ،وعلــى مســتوى اإلســتبانة ككل جــاءت غيــر دالة،ممــا يعنــي عــدم وجــود
فــروق دالــة إحصائيــً عنــد مســتوى معنويــة ( ،)a ≥0.01ولعــل ذلــك يعــود إلــى أن صغــر عينــة
أعضــاء هيئــة التدريــس غيــر الســعوديات مــن جانــب ،وفــي جانــب أخــر قــد يعــود ذلــك إلــى أنــه
ال يوجــد قنــوات مخصصــة لوعــي أفــراد العينــة مــن الســعوديات عــن تمكيــن المــرأة غيرهــن
مــن غيــر الســعوديات فــي جانــب آخــر.
جــدول ( )9يوضــح داللــة الفــروق فــي تمكيــن المــرأة فــي جامعــة طيبــة بنــاء علــى متغيــر
الجنســية
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 .2العمر
كمــا يشــير الجــدول رقــم( )10فــإن قيمــة «ت» لمحــور المشــاركة فــي صناعــة القــرار،
ومحــور القــرارات المتخــذة مــن إدارة الجامعــة مــن أجــل التمكيــن ،ومحــور الخدمــات
المقدمــة لدعــم التمكيــن ،وعلــى مســتوى اإلســتبانة ككل جــاءت دالــة لصالــح أفــراد
العينــة ممــا تبلــغ أعمارهــن أربعيــن وأكثر،ممــا يعنــي وجــود فــروق دالــة إحصائيــً عنــد
مســتوى معنويــة ( ،)a ≥0.01بيــن أفــراد العينــة ممــا أعمارهــن أقــل مــن األربعيــن عامــً،
وبيــن أفــراد العينــة ممــا تبلــغ أعمارهــن أربعيــن عامــً وأكثــر ،وهــذا أمــر طبيعــي ،فهــن
أكثــر إدراكًا للقــرارات بســبب طــول بقائهــن فــي المؤسســة فــي جانــب ،وأكثــر انتمــاء
للمؤسســة ،وفــي جانــب أخــر قــد يعــود أن غالبيتهــن ممــن تقلــدن مناصــب قياديــة
داخــل الجامعــة ،فالفرصــة بحكــم الوقــت اتيحــت لهــن بشــكل أكبــر.
جــدول ( )10يوضــح داللــة الفــروق فــي تمكيــن المــرأة فــي جامعــة طيبــة بنــاء علــى متغيــر
ا لعمر

الخالصة :
هنــاك عــدة إجــراءات اتخذتهــا جامعــة طيبــة علــى طريــق تمكيــن المــراة وخدمتهــا
وزيــادة رقعــة تمكيــن القيــادات واشــراكهن فــي صناعــة القــرارات ولكنهــا الزالــت غيــر
محــددة او معلنــة هنــاك قصــور واضــح فــي الوعــي بهــا لــدى المســتفيدات مــن داخــل
الجامعــة .
إن قلــة الوعــي باهميــة تمكيــن المــراة والخطــوات الموجــودة فعليــا للتمكيــن يمثــل
بحــد ذاتــه عائقــا ضــد جهــود التمكيــن والعائــق اآلخــر هــو نقــص السياســات واالجــراءات
المعتمــدة لهــذا التمكيــن وكذلــك غيــاب مؤشــرات االداء المحــددة التــي تقيــس التقدم
فــي هــذا االتجــاه .
لحــد علمنــا لــم نجــد دراســة مســبقة بجامعــات المملكــة تقيــس وعــي المنســوبات
باجــراءات التمكيــن والخدمــات المقدمــة لهــن
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التوصيات :
1.1تفعيــل رؤيــة المملكــة  2030وخطــة االتنميــة العاشــرة والتــي تنــص علــى
اهميــة مشــاركة المــراة فــي بنــاء االقتصــاد والمجتمــع
2.2اتاحــة البيانــات واالحصــاءات علــى مواقــع الجامعــات وروابــط مراكــز شــطر
الطالبــات ممــا يســمح بتبــادل الخبــرات بخاصــة التجــارب المتميــزة .
 3.3تبنــي حزمــة مــن السياســات واالجــراءات الفعالــة عبــر خطــة تنفيذيــة
محــددة تســمح بقيــاس التقــدم المســتمر فــي مجــال تمكيــن القيــادات
النســائية االكاديميــة واالداريــة .
 4.4نشــر الوعــي بانجــازات الجامعــة فــي مجــال تمكيــن وخدمــة المــرأة عبــر
وســائل اعــام الجامعــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي وموقــع الجامعــة
االلكترونــي باالضافــة الــى نــدوات ربــع ســنوية لمناقشــة ســبل تعزيــز تمكيــن
المــرأة ودعــم الجامعــة ممــا يدعــم تنميــة الــوالء واالنتمــاء للجامعــة و أيضــا
للوطــن عامــة .
 5.5اعــادة الدراســة علــى شــريحة اكبــر مــن المســتفيدات واشــراك الطالبــات
والرجــال فــي ابــداء الــراي وقيــاس الوعــي بالتمكيــن .

المراجع :
 1.1وثيقة رؤية المملكة العربية السعودية
.gov.sa.http://vision2030 /: ) 2016( 2030
 2.2خطة التنمية العاشرة بالمملكة .
 3.3تقرير جامعة طيبة السنوي ()1437
 4.4تقريــر عمــادة الدراســات الجامعيــة لجامعــة طيبــة للســنوات االربعــة
الماضيــة ) 1234،1436،1437 . 1435(.
 5.5أبــو خضير،إيمــان ســعود ( 1433ه التحديــات التــي تواجــه القيــادات االكاديمية
النســائية فــي مؤسســات التعليــم العالي فــي المملكــة العربية الســعودية
 .المجلــة الســعودية للتعليــم العالي،المملكــة العربيــة الســعودية،ع (،)7ص
87-123
 6.6الدخيل،هيفــاء منصــور ( )1438واقــع الثقافــة التنظيميــة وعالقتهــا
بالتمكيــن االداري للقيــادات النســائية فــي الــوزارات الحكوميــة بالمملكــة
العربيــة الســعودية  :ورقــة عمــل مقدمــة لمؤتمــر التنميــة االداريــة فــي ظــل
التحديــات االقتصادية،معهــد االدارة العامــة  24-22صفــر . 1438
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إستراتيجية مقترحة لتفعيل دور المناهج
الجامعية في ممارسة الطالبة للعمل التطوعي

إعداد :
د.أريج يوسف أحمد حكيم
أستاذ مساعد بجامعة طيبة
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المستخلص :
هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى تقديــم إســتراتيجية مقترحــة لتفعيــل دور منهــج المقــرر
الجامعــي فــي ممارســة الطالبــة الجامعيــة للعمــل التطوعــي .وقــد طبقــت اإلســتراتيجية
المقترحــة علــى عينــة الدراســة المكونــة مــن  101مــن طالبــات جامعــة طيبــة الدارســات
لمقــرر القيــم الجامعيــة فــي الفصل الدراســي األول مــن العــادم الدراســي 2017-2016م وقد
أســفر تطبيــق أدوات الدراســة عــن عــدة نتائــج منها:ممارســة العمــل التطوعــي مــن خــال
مجموعــة مــن األدوار المختــارة مــن قبــل الطالبــة الســعودية لخدمــة المجتمــع والتــي
تنوعــت بيــن التدريــس ،والســكرتارية ،ونشــر الوعــي برؤيــا المملكــة ،2030ونشــر الوعــي تجــاه
تطويــر الــذات ،والوعــي القرائــي ،وتعزيــز الهويــة الوطنيــة ،واألمــن الفكري،والتبــرع بالــدم،
ودعــم األســر المنتجــة ،والوعــي البيئــي .وفيمــا يخــص رأيهــن فــي تجربــة العمــل التطوعــي
جــاء متوســط نســب االســتجابات علــى التأثــر العالــي لفقــرات محــور تنميــة الهويــة الوطنيــة
بدرجــة ،95،25ولمحــور تنميــة االتجــاه نحــو خدمــة الوطــن بدرجــة ،98،33ولمحــور تنميــة
االتجــاه االيجابــي نحــو العمــل بدرجــة  . 92،25كمــا بلغــت نســبة االســتجابة بالتأثــر العالــي
لكافــة العبــارات  %93بينمــا بلغــت االســتجابة بالتأثــر المنخفــض  %6والنعــدام التأثــر نســبة % 1
ممــا يؤكــد ارتفــاع التأثــر اإليجابــي بعــد تطبيــق اإلســتراتيجية المقترحــة األمــر الــذي يعكــس
أثــر اإلســتراتيجية فــي تفعيــل دور المقــرر الجامعــي فــي ممارســة العمــل التطوعــي لخدمة
رؤيــا المملكــة .2030
المقدمة :
تســعي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى تنميــة مواردهــا البشــرية واالقتصاديــة للوصــول
إلــى تحقيــق رؤيتهــا لعــام ،2030والتــي جــاء فيهــا  :نعتــز بهويتنــا الوطنيــة مــن خــال غــرس
المبــادئ والقيــم الوطنيــة ،والعنايــة بالتنشــئة االجتماعيــة واللغــة العربية ،وإقامــة المتاحف
والفعاليــات وتنظيــم األنشــطة المعــز ّزة لهــذا الجانــب (رؤيــة المملكــة .)2017، 2030
وباعتبــار الجامعــات مؤسســات تعليميــة خدميــة أنشــأها الوطــن لتحقيــق وظيفتهــا
األساســية فــي تنشــئة المواطــن القــادر علــى خدمــة مجتمعــة الفاعــل فــي تحقيــق التطــور
المنشــود لوطنــه تتحمــل مســئولية إعــداد هــذا المواطــن القــادر علــى اإلنتــاج المســاهم
فــي عمليــة التطويــر وقوامهــا فــي ذالــك مجموعــة البرامــج والسياســات الداعمــة لهــذا
الهــدف والتــي مــن بينهــا مشــاريع الشــراكة المجتمعيــة وتعزيــز العمــل التطوعــي لتدريــب
الطالــب الجامعــي علــى الخدمــة المجتمعيــة قبــل التخــرج ممــا يســهل ويفعــل دوره
االجتماعــي المنشــود مســتقبال.
ونجــد أن الهــدف النهائــي مــن تدريــس الدراســات االجتماعيــة يخــدم رؤيــا المملكــة 2030
والمتمثــل فــي تنشــئة المواطــن الصالــح والفعــال فــي خدمــة مجتمعــه ووطنــه وأمتــه
واإلنســانية بأســرها،حيث أن تمتــع أفــراد الوطــن بالســلوك الداعــم الــذي يعكــس القيــم
والمبــادئ والمعتقــدات واالتجاهــات الســائدة فــي المجتمــع الســعودي يدعــم عمليــة
التطويــر المطلوبــة ويســاهم فــي تحقيــق الرؤيــا علــى أرض الواقــع والتــي البــد مــن أن
تحقــق الــوالء الحقيقــي للوطــن والرغبــة الصادقــة فــي العمــل (ســعادة .)189 - 181 :1990،
فالعمــل التطوعــي كجــزء مــن التربيــة االجتماعيــة التــي تقدمهــا الجامعــات يســاهم فــي
تكويــن مفاهيــم المتعلــم المتعلقــة بالعمــل والمجتمــع ،كمــا يســاعد المتعلــم علــى
إدراك خصائــص بيئــة العمــل االجتماعيــة وفهــم األدوار االجتماعيــة التــي يقدمهــا العمــل
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للمجتمــع ويســاهم فــي إكســاب المتعلــم القيــم واالتجاهــات االيجابيــة نحــو العمــل
وخدمــة الوطــن ممــا يبلــور شــخصية ايجابيــة عاملــة مســاهمة فــي تنميــة الوطــن وخدمته
(أبــو ديــة.)38 :2011،
وقــد أظهــرت نتائــج دراســة المالكــي (1431هـــ) عــن الدوافــع األساســية للتوجــه نحــو العمــل
التطوعــي مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة فــي اكتســاب خبــرات ومهــارات جديــدة ،والرغبــة
فــي تقديــم مســاعدة لآلخريــن  .كمــا كشــفت دراســة عــزازي (2014م ) أن نســبة المشــاركات
بالعمــل التطوعــي مــن طالبــات جامعــة حائــل عينــة الدراســة بلغــت ،%47،2بينما بلغت نســبة
الراغبــات فــي العمــل التطوعــي نســبة  %70،0كمــا ارتفعــت نســبة المعوقــات التــي تواجــه
الطالبــة لممارســة العمــل التطوعــي إلــى  %88والتــي منهــا العبــارات التاليــة :عــدم وجــود
تنظيمــات تســاعد علــى العمــل التطوعــي وتشــجع عليه،لــم يطلــب منــي أحــد ذالك،ضعف
مــردود العمــل التطوعــي ،عــدم وجــود محفــزات أو دعــم معنوي،عــدم وجــود تشــجيع
مــن الجامعــة علــى العمــل التطوعي،عــدم وجــود دعــم مــادي والتــي جــاءت نســبها %80
فأكثــر .
مشكلة الدراسة :
بنــاء علــى مــا ســبق طرحــه نجــد أن التخطيــط إلشــراك الطالبة فــي العمــل التطوعــي وحثها
عليه،وتخصيــص عائــد مــن درجــات تكاليــف المقــرر لــه وتســهيل مجــاالت الخبــرة المتاحــة
قــد يحــد مــن المعوقــات التــي تواجــه ممارســة الطالبــة الجامعيــة للعمــل التطوعــي.
وعليــه تقــدم الدراســة الحاليــة تصــور أكاديمــي فــي تفعيــل العمــل التطوعــي مــن خــال
إســتراتيجية مقترحــة قــد تســاهم فــي تقديــم اإلســتراتيجية المقترحــة لتفعيــل ممارســة
العمــل التطوعــي مــن قبــل الطالبــة الجامعيــة الســعودية .
تمثلت مشكلة الدراسة في األسئلة التالية :
مــا صــورة اإلســتراتيجية المقترحــة لتفعيــل دور منهــج المقــرر الجامعــي فــي ممارســة
الطالبــة الجامعيــة للعمــل التطوعــي؟
مــا هــي األدوار االجتماعيــة التــي اختارتهــا الطالبــة الجامعــة الســعودية لممارســة العمــل
التطوعــي؟
ما رأي الطالبة الجامعية السعودية في ممارسة العمل التطوعي؟
أهداف الدراسة :
هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى تقديــم إســتراتيجية مقترحــة لتفعيــل دور منهــج المقــرر
الجامعــي فــي ممارســة الطالبــة الجامعيــة للعمــل التطوعــي  .والوقــوف علــى الــدور
االجتماعــي المختــار مــن قبــل الطالبــة الســعودية لممارســة العمــل التطوعــي .الوقــوف
علــى رأي الطالبــة الجامعيــة الســعودية فــي تجربــة العمــل التطوعــي.
منهج الدراسة:
أعتمــد المنهــج الوصفــي فــي جمــع أدبيــات الدراســة و إعــداد وتصميــم أدواتهــا ،وتحقيــق
أهدافهــا ،واإلجابــة علــى أســألتها ،كمــا اعتمــد المنهــج الوصفــي الميدانــي لإلجابــة علــى
الســؤال الثالــث مــن إســالة الدراســة الحاليــة .
أهمية الدراسة:
تنبــع أهميــة الدراســة فيمــا تقدمــه مــن إســهام قــد يســاعد المهتميــن فــي االســتفادة
مــن :اإلســتراتيجية المقترحــة لتفعيــل العمــل التطوعــي كنشــاط أكاديمــي فــي المقــررات
الجامعيــة لخدمــة رؤيــا المملكــة العربيــة الســعودية .2030
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مصطلحات الدراسة:
اإلستراتيجية :
«هــي مجموعــة مــن اإلجــراءات والممارســات التــي يتبعهــا المعلــم داخــل الفصــل
للوصــول إلــى مخرجــات ،فــي ضــوء األهــداف التــي وضعها،وهــي تتضمــن مجموعــة مــن
األســاليب والوســائل واألنشــطة وأســاليب التقويــم التــي تســاعد علــى تحقيــق األهـــداف»
(شــحاته،النجار2011،م.)39 :
وتعــرف الباحثــة اإلســتراتيجية المقترحــة بأنهــا مجمــوع اإلجــراءات المقترحــة يطبقهــا
األســتاذ الجامعــي كجــزء مــن منهــج المقــرر األكاديمــي والتــي تهــدف إلــى تفعيــل ممارســة
العمــل التطوعــي مــن قبــل طالــب المرحلــة الجامعيــة بهــدف الحصــول علــى مجموعــة مــن
الخبــرات العمليــة واكتســاب االتجاهــات االيجابيــة نحــو العمــل وخدمــة الوطن،والتــي تتضمن
عــدد مــن معاييــر التقييــم التــي تســاعد علــى تحقيــق أهــداف المقــرر .
العمل التطوعي :
يقصــد بالعمــل التطوعــي الجهــد الــذي يبــذل عــن رغبــة واختيــار بغــرض أداء واجــب اجتماعــي
دون توقــع جــزاء مالــي (الســلطان.)12 :2009،
وتعرفــه الباحثــة إجرائيــا بأنــه العمــل الــذي تختــار الطالبــة الجامعيــة ممارســته لمدة ســاعتين
لتحقيــق األهــداف المقــرر مــن خــال اإلســتراتيجية المقترحة .
اإلجراءات واألدوات:
أداة الدراسة :
اعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها األدوات التالية :
 -١اإلســتراتيجية المقترحــة  :تــم تصميــم اإلســتراتيجية المقترحــة بنــاء علــى عــدد مــن
المعاييــر التــي تــم عرضهــا علــى عدد مــن المختصيــن ومن ثــم تنقيحهــا وإخراجهــا بصورتها
الحاليــة وفيمــا يلــي عــرض لمعاييــر تصميــم اإلســتراتيجية ومــن ثــم عــرض اإلســتراتيجية
المقترحــة .
 -١معايير تصميم اإلستراتيجية المقترحة :
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 -٢إجراءات اإلستراتيجية ويوضحها الشكل التالي :
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 -٢اســتبانة موجهــة لطالبــات مقــرر القيــم الجامعيــة لالتــي مارســن العمــل
التطوعــي وقــد مــرت االســتبانة بالمراحــل التاليــة :
إعــداد الصــورة المبدئيــة لالســتبانة بالعــودة ألدبيــات الدراســة  .ثــم تــم
اســتخراج صــدق األداة حيــث تــم تحكيــم األداة مــن خــال عرضهــا علــى عــدد
مــن المحكميــن المختصيــن للوقــوف علــى الصــدق الداخلــي وقــد تــم تعديــل
صياغــة بعــض عبــارات االســتبانة بنــاء عليهــا  .ومــن ثــم تــم وضــع الصياغــة
النهائيــة لــأداة بصورتهــا التطبيقيــة تحــت ثــاث محــاور تتخللهــا( )20عبــارة
وزعــت بطريقــة عشــوائية لإلجابــة علــى الســؤال التالي  :إلى أي مدى ســاهمت
ممارســة العمــل التطوعــي فــي تعزيــز مــا يلــي لديــك ؟
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جدول رقم (  )1االستبانة الخاصة بالطالبات

اإلطار النظري للدراسة:
التطوع المفهوم واألهمية :
تطــوع لغــة  :يتطوع،تطوعا،فهــو متطوع،تقــدم لعمــل مــا مختارا،قــدم نفســه إلنجــاز عمــل أو
مهمــة بــدون مكافــأة أو أجــر (عمــر2008،م .)1422،ويعــرف التطــوع بأنــه «الجهــد الــذي يبذلــه أي
إنســان بــا مقابــل لمجتمعــه بدافــع منــه لإلســهام فــي تحمــل مســئولية المؤسســة التــي تعمــل
علــى تقديــم الرعايــة االجتماعيــة» (اللحيانــي،)29 :1984 ،ويعــرف بأنــه «بــذل مالــي أو عينــي أو بدنــي أو
فكــري يقدمــه المســلم عــن رضــا وقناعــة ،بدافــع مــن دينــه ،بــدون مقابــل بقصــد اإلســهام فــي
مصالــح معتبــرة شــرعًا ،يحتــاج إليهــا قطــاع مــن المســلمين (العلــي 1416،هـــ . )760 :كمــا عــرف بأنــه
مســاهمة األفــراد فــي أعمــال الرعايــة والتنميــة االجتماعيــة ســواء بالــرأي أو بالعمــل أو بالتمويــل أو
بغيــر ذلــك مــن األشــكال (المفلــح نقــا عــن العنــزي 2017،م) .
وتبــرز أهميــة العمــل التطوعــي فيمــا يقدمــه للمتطــوع وللمجتمــع ففــي دراســة (Fenzel،
 )Hamiltonأكــدت أن العمــل التطوعــي ســاعد فــي تحســين فهــم المتطوعيــن ألنفســهم
ولآلخريــن بشــكل أفضــل وســاعدهم علــى اكتســاب مهــارات جديــدة .
وممــا ســبق يتضــح لنــا أن التطــوع مــرادف أي نشــاط أو جهــد يبذلــه الفــرد دون انتظــار عائــد
مادي،ولذلــك فــإن األفــراد عندمــا يمارســون األعمــال التطوعية،فإنهــم يضحــون بالوقــت والجهــد
والمــال فــي ســبيل المجتمــع دون انتظــار عائــد مــادي مباشــر.ومن األهميــة تحديــد مفهــوم
التطــوع بطريقــة أكثــر موضوعيــه بــأن نضــع فــي اعتبارنــا بــأن هنــاك عائــد آخــر غيــر العائــد المــادي
الــذي يحصــل عليــه الفــرد مــن جــراء قيامــه بالعمــل التطوعــي ،وهــو العائــد المعنــوي الــذي يتــم
عــن طريقــه رضائــه عــن ذاتــه ،وإحساســه بالمســؤولية مــن قبــل المجتمــع الــذي يعيــش فيــه
(المراونــي.)2012،
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ويتخطــي العائــد المعنــوي اإلحســاس بالمســؤولية ليســاعد فــي رفــع الوعــي لــدى المتطــوع
بطبيعــة واحتياجــات المجتمــع وســوق العمل،كمــا يزيــد مــن قــدرة وفاعليــة المتطــوع علــى
االنخــراط فــي بيئــة العمــل كشــخص منتــج األمــر الــذي وســع دائــرة العمــل التطوعــي وعــزز
أهدافــه فنجــده ال يقتصــر علــى التبــرع المالــي أو العينــي بــل امتــد ليشــمل المشــاركة بالعمــل
وتقديــم الدعــم العملــي مــن قبــل المتطــوع .
التطوع من منظور إسالمي :
يعــد التطــوع مفهــوم إســامي أصيــل فقــد اكتســب العمــل التطوعــي أهميــة خاصــة فــي
مجتمعنــا اإلســامي كونــه مــن أفضــل األعمــال التــي يقــوم بهــا المســلم ألنــه يأتــي بدافــع
فعــل الخيــر لآلخريــن رغبــة فــي الحصــول علــى األجــر والثــواب ،وقــرن المولــى عــز وجــل محبتــه
لعبــده بمــدى نفعــه لآلخريــن  ...قــال تعالــى ( :ومــن تطــوع خيــرًا فــإن اهلل شــاكرًا عليــم ) (البقرة:
 )158وقــال( :فمــن تطــوع خيــرًا فهــو خيــر لــه) (البقــرة  .)184 :ويقــول المصطفــى عليــه الصــاة
والســام ( خيــر النــاس أنفعهــم للنــاس ) (المراونــي.)2012،
أدوار المرأة السعودية في العمل التطوعي :
حــددت أدوار المــرأة الســعودية فــي العمــل التطوعــي بالمشــاركة فــي الجمعيــات الخيريــة
التطوعيــة بصــورة عامــة ،واإلســامية خاصــة ،علمــً بــأن أهــم النشــاطات التــي تقــوم بهــا
هــذه الجمعيــات هــي النشــاطات االجتماعيــة المتنوعــة مثــل تقصــي أحــوال األســر واألفــراد
ذوي الحاجــة وتقديــم المســاعدات لهــم ،والمشــاركة فــي األســواق واألطبــاق الخيريــة التــي
يســتفاد مــن ريعهــا فــي تمويــن المشــاريع الخيريــة ،وإن كانــت المــرأة مــن ذوات المؤهــات
العلميــة المتخصصــة فيمكنهــا المشــاركة بإقامــة محاضــرات ودروس توعيــة للمــرأة خاصــة
فــي الناحيــة الدينيــة ،أو التدريــس فــي مراكــز تحفيــظ القــرآن الكريــم «(المفلــح نقــا عــن العنــزي
2017،م) .
ومــن خــال تجربــة الباحثــة فــي الدراســة الحاليــة أتضــح أن الفتيــات الســعوديات الممارســات
للعمــل التطوعــي تنوعــت اختياراتهــن بحيــث شــملت العديــد مــن المجــاالت المختلفــة
المتمثلــة فــي التدريس،والسكرتارية،ونشــر الوعــي برؤيــا المملكــة ، 2030ونشــر الوعــي تجــاه
تطويــر الذات،ونشــر الوعــي القرائي،وتعزيــز الهويــة الوطنية،وتعزيــز األمــن الفكري،والتبــرع
بالدم،ودعــم األســر المنتجة،والوعــي البيئــي.
وتعــد مشــاركة الفتــاة الجامعيــة فــي العمــل التطوعــي إعــداد مســتقبلي لجيــل مــن
المتطوعــات فــي األعمــال بكافــة أنشــطتها ،والتــي تســاهم فــي صقــل الخبــرات وإكســاب
مهــارات حياتيــة مهنيــة للمتطوعــة ،وعلــى المســتوى األكاديمــي اعتمــدت كثيــر مــن البرامــج
التربويــة وعلــى رأســها برامــج الدبلــوم التربــوي الحالية التربيــة الميدانية كجــزء من إعــداد الطالبة
الجامعيــة لســوق العمل،وتــرى الباحثــة أن تدريــب الطالبــة علــى دورهــا المهنــي واالجتماعــي
أثنــاء دراســتها الجامعيــة مطلــب وطنــي مهــم يعدهــا ألداء أدوارهــا الوطنيــة مســتقبال .
لــذا تقــدم اإلســتراتيجية المقترحــة فــي الدراســة الحاليــة مجموعــة مــن اإلجــراءات والمعاييــر
التــي قــد تســهل ممارســة العمــل التطوعــي مــن قبــل الفتــاة الجامعيــة الســعودية األمــر الــذي
قــد يســاهم فــي إعــداد المواطنــة الفاعلــة فــي بنــاء الوطــن .
دور الدراسات االجتماعية في تعزيز العمل التطوعي :
تهــدف الدراســات االجتماعيــة إلعــداد المتعلــم ألداء مهامــه المجتمعيــة مســتقبال و تطويــر
اتجاهاتــه االيجابيــة نحــو المجتمــع مــن خــال التعــاون الوثيــق بيــن المؤسســات التعليميــة
والمجتمعيــة المختلفــة لتحقيــق هــدف إعــداد المواطــن الصالــح المنتــج (البهواشــي.)143 :2015،
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وتســهم الدراســات االجتماعيــة فــي إكســاب المتعلــم العديــد مــن المهــارات والتــي مــن
ضمنهــا المهــارات االجتماعيــة المتعلقــة بأســاليب التعامــل والتفاهــم مــع النــاس والتعــاون
معهم(.الجــزار2013،م )60:وألهميــة هــذا الجانــب فــي الدراســات االجتماعيــة ظهــرت العديــد
مــن االهتمامــات التربويــة الداعمــة لفكــر الدراســات االجتماعيــة فــي صــور متعــددة تخــدم
مجــاالت متنوعــة فنجدهــا فــي المناهــج كمنهــج النشــاط ،وفــي االســتراتيجيات التعليميــة
المتنوعــة ،وطــرق التدريــس المختلفــة ،كمــا نجدهــا واضحــة جليــة فــي األنمــاط التعليميــة
الموجهــة نحــو التفاعــل االجتماعــي والتــي تؤكــد علــى التفاعــل اإلنســاني بمــا يتضمنــه مــن
عالقــات اجتماعيــة مثــل نمــط التحــري الجماعــي لهربــرت ثيلين،ونمــط لعــب األدوار لفانــي
شــافتيل وجــورج شــافتيل،ونمط االســتقصاء االجتماعــي لكوكس وماســياالي والتي تســاهم
فــي تحقيــق العديــد مــن األهــداف مــن بينهــا اكتســاب موقــف تعليمــي مبنــي علــى أســاس
الخبــرة (فرحــان وآخــرون1984،م.)151-149:
وعليــه تــرى الباحثــة أن إدراج العمــل التطوعــي كخبــرة منهجيــة فــي المقــرر الجامعــي بصــور
مختلفــة مثــل إســتراتيجية التعلــم المقترحــة فــي هــذه الدراســة قــد يســاهم فــي تحقيــق
أهــداف الدراســات االجتماعيــة ممــا يســهم فــي خدمــة رؤيــا المملكــة . 2030
دور المنهج الجامعي في تعزيز العمل التطوعي :
يعــد التعليــم العالــي األســاس فــي ارتقــاء المجتمعــات وتطويرها،وعليــه فــأن جــودة أدائــه
تحــدد ســمات المســتقبل ومكانــة الوطــن فــي خارطــة العالــم العلمية،وللنهــوض بالعمليــة
التعليميــة فــي مؤسســاته البــد مــن تطويــر المهــارات البشــرية وتنميــة الكــوادر والقــدرات
التــي تســتطيع التعامــل مــع مخرجــات العصــر والتكيــف مــع نتائجها،والتــي تكــون قــادرة
علــى ســد حاجة ســوق العمــل مــن الكــوادر المعــدة والمدربــة لذالــك (.الجعافــرة2015،م)284:
وتظهــر أهميــة العمــل التطوعــي فــي الحيــاة الجامعيــة مــن خــال االهتمــام العالمــي
بفاعليــة العمــل التطوعــي فــي تنميــة الهويــة الوطنيــة ففــي دراســة ( Antonio، Astin،
 )2000:Cressلتنميــة المواطنــة فــي التعليــم العالــي أظهــرت النتائــج أن قيــم اإليثــار
والخدمــة المجتمعيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس موجــه أساســي لتفعيــل العمــل التطوعــي
فــي الجامعــات لتنميــة الهويــة الوطنيــة.
وتنفــذ الجامعــات وظيفتهــا مــن خــال مجموعــة المناهــج الدراســية التــي تقدمهــا
للطالــب الجامعــي والتــي البــد فيهــا مــن االهتمــام بالقيــم االجتماعيــة فعندمــا يلتــزم
المجتمــع بمفهــوم معيــن للقيــم التــي يدعــو لها،فــإن ذالــك يتطلــب مــن واضعــي
المناهــج تنظيمــا معينــا لمحتــوى المنهــج وتنــاو ً
ال جديــدًا لــه ،بــل وأدوارا جديــدة لألســتاذ
الجامعي(.علــي2008،م )21:وعليــه تظهــر التوجهــات التــي تنــادي بتوجيــه طــاب الجامعــات
عاطفيــا وإرشــادهم وإيجــاد األنشــطة التــي تســاعدهم علــى تكامــل نموهــم الشــخصي
واالجتماعــي لتوجــد لديهــم ســمات تســاعدهم علــى التكيــف مــع واقــع المجتمــع الــذي
يعيشــون فيــه فيســتجيبوا لحاجــات المجتمــع ويوجهــوا طاقاتهــم لبنائــه بتوجيــه ذاتــي
ودافــع شــخصي مــن قبلهــم (الشــيخ2001،م.)29-28:
وال يخفــى علــى منســوبي الجامعــات الســعودية وواضعــي مناهجهــا ومعلميهــا رؤيــا
المملكــة التــي تؤكــد علــى تنميــة القيــم االجتماعيــة والكــوادر البشــرية بشــكل يعــزز الهويــة
الوطنيــة ويخــدم الوطــن .لــذا نجــد الكثيــر مــن الجامعــات الســعودية تعمــل علــى تســهيل
الشــراكة المجتمعية،وتســهل العمــل التطوعي،مــن خــال األنديــة الطالبية،والمشــاركات
المجتمعيــة فــي العديــد مــن األنشــطة.
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وعلــى الرغــم مــن كل مــا تحققــه هــذه التجــارب مــن انجــازات يبقــى الكثيــر مــن الطــاب
بعيــد عــن العمــل التطوعــي ،وبالتالــي بعيــدا عــن ســوق العمــل الفعلــي خاصــة فيمــا يتعلــق
بالفتــاة الســعودية لــذا يعــد اإلعــداد للعمــل مــن المراحــل األولــى فــي التعليــم الجامعــي
حاجــة اجتماعيــة ملحــة لتهيئة طالبــة الجامعة لخدمة المجتمــع وتعويدها علــى اإلنتاجية
والخدمــة المجتمعيــة ،والتــي إذا مــا تــم تفعيلهــا ضمــن محتــوى المنهــج الجامعــي كإدراج
العمــل التطوعــي ضمــن الخطــة المنهجيــة للمقــرر الجامعــي كاســتراتيجيات تعليميــة
وتكاليــف منهجيــة تســاهم بشــكل فعــال فــي تهيئــة الطالبــة الجامعيــة لالندمــاج فــي
ســوق العمــل وتعويدهــا علــى اإلنتــاج ممــا ينتــج ســلوكا مجتمعيــا محفــز علــى العمــل قــادر
علــى خدمــة الوطــن بنــاء علــى توجهاتــه وقيمــه التــي تبناهــا فــي رؤيــا المملكــة .2030
النتائــج والتوصيــات والمقترحــات :أســفرت نتائــج الدراســة عــن اإلجابــة علــى أســئلتها كمــا
يلــي  :لإلجابــة علــى الســؤال األول المتمثــل فــي  :مــا صــورة اإلســتراتيجية المقترحــة لتفعيــل
دور منهــج المقــرر الجامعــي فــي ممارســة الطالبــة الجامعيــة للعمــل التطوعي؟تمثلــت
اإلســتراتيجية المقترحــة فــي اإلجــراءات التاليــة  :وضــع خطــة العمــل التطوعــي والتــي
تحتــوى علــى ثــاث إجــراءات أساســية الموضحــة بالشــكل رقــم  .1إعــام الطالبــات بالخطــة
ومناقشــتها معهــن .
 1.1شرح خطوات اإلستراتيجية المقترحة لتفعيل العمل التطوعي للطالبات.
 2.2ترك الخيار مفتوح لكل طالبة للتقدم للجهة التي ترغب في التطوع عندها.
 3.3تقديــم خطــاب رســمي مــن أســتاذة المقــرر للطالبــات الراغبــات لتقديمــه إلــى جهــة
التطــوع .
 4.4تقديــم خطــاب رســمي مــن جهــة التطــوع بعمــل الطالبــة كمتطوعــة لتحقيــق أهــداف
المقــرر لســاعتين مــع ذكــر المهــام التــي قامــت بهــا أثنــاء التطــوع.
 5.5المشاركة في تقييم تجربة ممارسة العمل التطوعي .
 6.6اعتماد التقويم البديل لتقييم العمل التطوعي بناء على تحقق الهدف منه.
ولإلجابة على السؤال الثاني من الدراسة الحالية المتمثل في :
مــا هــي األدوار االجتماعيــة التــي اختارتهــا الطالبــة الجامعــة الســعودية لممارســة العمــل
التطوعــي؟
تنوعــت ممارســات العمــل التطوعــي الــذي اختارتــه فتــاة الجامعــة الســعودية لخدمــة
المجتمــع بيــن التدريس،والســكرتارية ،ونشــر الوعــي برؤيــا المملكــة ،2030ونشــر الوعــي تجــاه
تطويــر الــذات ،والوعــي القرائــي ،وتعزيــز الهويــة الوطنيــة ،واألمــن الفكــري ،والتبــرع بالــدم،
ودعــم األســر المنتجــة ،والوعــي البيئــي.
ولإلجابــة علــى الســؤال الثالــث  :مــا رأي الطالبــة الجامعيــة الســعودية فــي تجربــة العمــل
التطوعــي؟
تــم حســاب النســب المئويــة للوقــوف علــى رأي الطالبــة الجامعيــة فــي تجربــة العمــل
التطوعــي والتــي جــاءت نتائجهــا كالتالــي :
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جــدول رقــم (  )2النســب المئويــة لــرأي الطالبــات الجامعيــات فــي تجربــة العمــل
التطوعــي

يتضح من الجدول رقم  2ارتفاع نسب االستجابات بالتأثر كثيرًا جدًا وبالتأثر كثير ُا
ولتوضيح االستجابات بشكل أكثر دقة تم اتخاذ االجراءات التالية :
 -١التحليل اإلحصائي لفئات االستجابات :
وقد حددت الفئات الثالثة لالستجابة كما يلي :
ضم االستجابتين (تأثرت كثيرًا جدًا و تأثرت كثيرًا) للتعبير عن نسبة التأثر العالي .
ضــم اســتجابة (تأثــرت بدرجــة متوســطة و تأثــرت قليــ ً
ا) للتعبيــر عــن نســبة التأثــر
ا لمنخفضــة .
اعتمــاد اســتجابة (لــم أتأثــر) للتعبيــر عــن انعــدام التأثــر وفيمــا يلــي تحليــل االســتجابات
بنــاء علــى هــذه الفئــات .
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جدول رقم ( )3يبين التحليل اإلحصائي لفئات االستجابات
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شكل رقم (  ) 2يبين تحليل فئات االستجابات
ويتضــح مــن الجــدول رقــم  3وشــكل رقــم  2أن نســبة االســتجابة بالتأثــر العالــي لكافــة
العبــارات بلغــت  %93بينمــا بلغــت االســتجابة بالتأثــر المنخفــض  %6والنعــدام التأثــر نســبة
 % 1ممــا يؤكــد فاعليــة اإلســتراتيجية المقترحــة فــي تمكيــن الطالبــة الجامعيــة مــن
الممارســة الجيــدة للعمــل التطوعــي األمــر الــذي يعكــس أثــر اإلســتراتيجية فــي تفعيــل
دور المقــرر الجامعــي ويخــدم رؤيــا المملكــة  2030بشــكل موجــه لتفعيــل العمــل
التطوعــي المخطــط لــه إلشــراك الفتــاة الجامعيــة في خدمــة الوطــن وتنميــة مهاراتها
الخاصــة بذالــك ممــا يحقــق هــدف الدراســات االجتماعيــة فــي إعــداد المواطــن الصالــح.
 -٢التحليــل اإلحصائــي لمحــور تنميــة الهويــة الوطنيــة بنــاء علــى فئــات االســتجابات
الثالثيــة.
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شــكل رقــم ( )3الرســم البيانــي لمحــور تنميــة الهويــة الوطنيــة بناء علــى فئات االســتجابات
الثالثية
وباإلطــاع علــى الجــدول رقــم  4وشــكل رقــم  3تتضــح لنــا فاعليــة اإلســتراتيجية المقترحــة
فــي تحقيــق هــدف تنميــة الهويــة الوطنيــة بنســبة  %96للتأثــر العالــي األمــر الــذي يخــدم
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030التــي تدعــو إلــى االعتــزاز بالهويــة الوطنيــة .فنجــد
أن نســبة التأثــر العالــي لزيــادة الشــعور بتقديــر االنتمــاء للوطــن وتعزيــز الهويــة الوطنيــة
حيــث أحــرزت كل مــن العبارتيــن نســبة  %97تليهــا نســبة  %96لعبــارة االعتــزاز بالوطــن
وعبــارة االهتمــام بتوجهــات الوطــن نالــت درجــة  %94وهــو معــدل عالــي ونجــد جميــع
العبــارات تعبــر عــن تأثــر الطالبــة الجامعيــة العالــي بممارســة العمــل التطوعــي بنــاء علــى
اإلســتراتيجية المقترحــة فــي تعزيــز تنميــة الهويــة الوطنيــة .
 -٣التحليــل اإلحصائــي لمحــور تنميــة االتجــاه نحــو خدمــة الوطــن بنــاء علــى فئــات
االســتجابات الثالثيــة.
جدول رقم ( )5يبين التحليل اإلحصائي لمحور تنمية االتجاه نحو خدمة الوطن
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شــكل رقــم (  )4الرســم البيانــي لمحــور تنميــة االتجــاه نحــو خدمــة الوطــن بنــاء علــى
فئــات االســتجابات الثالثيــة.
باإلطــاع علــى نتائــج الجــدول رقــم  5الموضحــة فــي شــكل رقــم  4يتضــح لنــا أن النســبة
الكليــة للتأثــر العالــي مــن قبــل «عينــة الدراســة» لمحــور تنميــة االتجــاه نحــو خدمــة
الوطــن بلغــت ،%91بينمــا تأثــرن بنســبة منخفضــة بلغــت  %8و بنســبة  %1النعــدام التأثــر
األمــر الــذي يؤكــد فاعليــة اإلســتراتيجية المقترحــة لتفعيــل المنهــج الجامعــي فــي
تفعيــل ممارســة العمــل التطوعــي فــي تنميــة اتجــاه الفتــاة الجامعيــة الســعودية
نحــو خدمــة الوطــن األمــر الــذي يخــدم رؤيــا المملكــة  2030فــي تنميــة المــوارد البشــرية
المهيــأة نفســيا لخدمــة الوطــن ويحقــق أهــداف الدراســات االجتماعيــة فــي إعــداد
المواطــن الصالــح القــادر علــى خدمــة وطنــه.
 -٤التحليــل اإلحصائــي لمحــور تنميــة االتجــاه نحــو العمــل بنــاء علــى فئــات االســتجابات
الثالثيــة.
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جدول رقم (  )6يبين التحليل اإلحصائي لمحور تنمية االتجاه نحو العمل
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شــكل رقــم ( ) 5يبيــن الرســم البيانــي لمحــور تنميــة االتجــاه نحــو العمــل بنــاء علــى
فئــات االســتجابات الثالثيــة.
وبتفحــص الجــدول رقــم  6وشــكل رقــم  5يتضــح لنــا النســبة العاليــة إلجمالــي
التأثــر بممارســة العمــل التطوعــي لفتــاة الجامعــة الســعودية فــي تنميــة االتجــاه
نحــو العمــل بنســبة  %94األمــر الــذي يســاهم فــي خدمــة رؤيــا المملكــة العربيــة
الســعودية  2030فيمــا يخــص تنميــة المــوارد البشــرية واالقتصادية،كمــا وأن النتائــج
توضــح قيمــة العمــل التطوعــي فــي التنميــة الذاتيــة وارتفــاع الشــعور باإلنتاجيــة
واإلتقــان بنســبة  %94لــكل منهمــا ،ولزيــادة الشــعور بالقــدرة على تحمل المســؤولية
بنســبة  ،%95والمتعــة المصاحبــة للعمــل بنســبة ،%86كمــا ســجلت عبــارة الشــعور
بتطويــر الــذات نســبة  %95األمــر الــذي يســهم فــي تحقيــق أهــداف الدراســات
االجتماعيــة فــي تنميــة المهــارات الذاتيــة واالجتماعيــة ويخــدم الوطــن فــي تحقيــق
الرؤيــا بإعــداد المواطنــة القــادرة علــى اإلنتــاج التــي تتمتــع بمهــارات متنوعــة تســهم
فــي بنــاء الوطــن.
الوزن النسبي العام والوزن النسبي للقيم الشاذة :
يــدل االتســاق الداخلــي لالســتجابة علــى العبــارات المتقاربــة فــي كل محــور علــى
الصــدق الداخلــي ألداة الدراســة والتــي توضحهــا الرســوم التوضيحيــة التاليــة :

شكل رقم ( ) 6الوزن النسبي لعبارات محور تنمية الهوية الوطنية
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شكل رقم (  )7الوزن النسبي لعبارات محور تنمية االتجاه نحو خدمة الوطن

شكل رقم (  )8الوزن النسبي لعبارات محور تنمية االتجاه نحو العمل
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شــكل رقــم (  ) 9الــوزن النســبي للعباراتيتضــح مــن األشــكال رقــم ( )6،7،8،9اتســاق
االســتجابة بالتأثــر العالــي بيــن كافــة العبــارات كمــا يتضــح أن أعلــى فــارق بيــن العبــارات
فــي اســتجابة التأثــر العالــي والتأثــر المخفــض هــو  22بيــن أعلــى نســبة  %99لعبارتــي
العمــل التطوعــي قنــاة للتعبيــر عــن حــب الوطــن و الحــرص علــى إتقــان العمــل وأقــل
نســبة  77لعبــارة الحــرص علــى تشــجيع المنتجــات الوطنيــة ،لــذا توصــي الدراســة الحاليــة
بالتركيــز علــى تشــجيع المنتجــات الوطنيــة مــن خــال التعريــف بها،وأهميــة تشــجيعها
اقتصاديا،والعمــل علــى تعزيــز ذالــك مــن خــال المقــررات الجامعيــة المختلفــة الموجهة
إلعــداد الفتــاة الســعودية.
التوصيات والمقترحات :
بناء على نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يلي :
* تفعيــل العمــل التطوعــي كجــزء مــن مناهــج المقــررات الجامعيــة بشــكل يتماشــي مــع
محتوياتهــا ويحقــق أهدافها.
* تفعيــل التقويــم البديــل فــي مناهــج المقــررات الجامعيــة الــذي قــد يســاعد علــى
تخصيــص عائــد مــن درجــات المقــرر للعمــل التطوعــي بنــاء علــى مجموعــة معاييــر توضع
بنــاء علــى أهــداف المقــرر.
كما تقترح الدراسة عمل الدراسات التالية :
* فاعليــة ممارســة العمــل التطوعــي فــي «مقــررات مختلفــة « علــى تنميــة الهويــة
الوطنيــة لــدى الطالبــة الجامعيــة.
* دراســة مســحية للوقــوف علــى معوقــات تطبيــق العمــل التطوعــي فــي مناهــج
المقــررات الجامعيــة مــن وجهــة نظــر طالبــات المرحلــة الجامعيــة.
* دراســة مســحية للوقــوف علــى معوقــات تطبيــق العمــل التطوعــي فــي مناهــج
المقــررات الجامعيــة مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس.
225

المراجع
أبــو دية،عدنــان أحمــد2011( .م) .أســاليب معاصــرة فــي تدريــس االجتماعيات،عمان :دار أســامة للنشــر
والتوزيع.
رؤية المملكة العربية السعودية ، http://vision2030.gov.sa/ ،2017، 2030
البهواشي،السيد2015( .م) .التعليم وإشكالية تأصيل الهوية،القاهرة  :عالم الكتب.
سعادة،جودت1990( .م) .مناهج الدراسات االجتماعية،بيروت:دار العلم للماليين .
الســلطان،فهد ســلطان2009( .م) .اتجاهــات الشــباب الجامعــي الذكــور نحــو العمــل التطوعــي
دراســة تطبيقيــة علــى جامعــة الملــك ســعود،مكتب التربيــة لــدول الخليــج ،رســالة الخليــج العربــي.
شحاتة،حســن؛النجار،زينب2011( .م) .معجــم المصطلحــات التربويــة والنفســية عربــي -انجليــزي،
انجليزي-عربــي ،ط ،2القاهرة،الــدار المصريــة البنانيــة.
الشــيخ ،رضــوان فضــل الرحمــن2001( .م) .الشــباب ومشــكالت ســوق العمــل فــي ضــوء مخرجــات
التعلم،المدينــة المنــورة :دار الزمــان.
عزازي،فاتــن محمــد2014( .م) .تدعيــم العمــل التطوعــي داخــل الجامعــات الســعودية مدخــل
اســتراتيجي ،المجلــة الدوليــة التربويــة المتخصصــة م ،3ع ،4نيســان .
العلــي ،ســليمان بــن علــي .)1416 ( .تنميــة المــوارد البشــرية والماليــة فــي المنظمــات الخيريــة،
واشــنطن :مؤسســة أمانــة.
علي،صفاء محمد2008( .م) .رؤى في تدريس الدراسات االجتماعية،القاهرة  :عالم الكتاب.
عمر،أحمد مختار2008( .م) .معجم اللغة العربية المعاصر،القاهرة:عالم الكتاب.
فرحان،إسحاق؛مرعي،توفيق؛بلقيس،أحمد1984( .م) .تعليم المنهاج التربوي،عمان :دار الفرقان.
اللحيانــي ،مســاعد منشــط1994( .م) .التطــوع فــي الدفــاع المدنــي والحمايــة المدنيــة،
الرياض:مطابــع الجمعــة
المالكي،ســمر محمــد1432( .هـــ) .مــدى إدراك طالبــات الدراســات العليــا بجامعة أم القــرى لمجاالت
العمــل التطوعــي للمــرأة فــي المجتمــع الســعودي ،مكــة المكرمة،كليــة التربية .
المرواني،نايف محمد2012 ( .م ) .دراسة في العمل الجماهيري التطوعي
http://alma3raka.net/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=22
المفلح،هيــام  :دور محــدود للمــرأة فــي العمــل التطوعــي ثقافــة التطــوع فــي مجتمعاتنــا ضــرورة
تحتــاج إلــى تفعيــل .جريــدة الريــاض األحــد  13جمــادى اآلخــرة  1438هـــ  12 -مــارس 2017م
Antonio، Anthony Lising. Astin، Helen S. Christine M. Cress(2000) : Community Service
in Higher Education: A Look at the Nation's Faculty
https://muse.jhu.edu/article/30106/summary
Hamilton، Stephen F. Fenzel L. Mickey(1988) :The Impact of Volunteer Experience on

Adolescent Social Development: Evidence of Program Effects،http://journals.sagepub.
com/doi/abs/074355488831006/10.1177

226

إســهام برنامــج الدبلــوم العــام فــي التربيــة فــي
تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طالبــات جامعــة الجوف
( دراسة ميدانية )

إعداد :
د .مها بنت محمد السرحاني
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية جامعة الجوف
د .عالية الطيب حمزة
أستاذ مساعد بقسم التربية وعلم النفس
كلية التربية جامعة الجوف
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المستخلص:
هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى الكشــف عــن دور برنامــج الدبلــوم العــام فــي التربيــة فــي
تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طالبــات جامعــة الجــوف ،مــن خــال الــدور اإلداري ،ودور المقررات
الدراســية ،ودور أعضــاء هيئــة التدريــس ،والتعــرف علــى دور األنشــطة الطالبيــة ،باســتخدام
المنهــج الوصفــي االرتباطــي ،وتمثــل مجتمــع الدراســة فــي طالبــات الدبلــوم العــام فــي
التربيــة حيــث بلــغ حجــم العينــة ( )91طالبــة ،وتمثــل عينــة الدراســة المجتمــع الكلــي .أمــا
أدوات جمــع المعلومــات فقــد تمثلــت فــي اســتمارة المعلومــات األوليــة ،ومقيــاس قيــم
المواطنــة مــن إعــداد الباحثتيــن ،وفيمــا يتعلــق بالطــرق اإلحصائية فقــد تم اســتخدام اختبار
(ت) ومعامــل ارتبــاط بيرســون ومعادلــة الفاكرونبــاخ ،وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن
النتائــج أهمهــا :يتســم الــدور اإلداري بالفعاليــة الدالــة إحصائيــا فــي تنميــة قيــم المواطنــة،
يتســم دور المقــررات الدراســية بالفعاليــة الدالــة إحصائيــا فــي تنميــة قيم المواطنة ،يتســم
دور أعضــاء هيئــة التدريــس بالفعاليــة الدالــة إحصائيــا فــي تنميــة قيــم المواطنــة ،ويتســم
دور األنشــطة الطالبيــة بالفعاليــة الدالــة إحصائيــا فــي تنميــة قيــم المواطنــة .وقــد تمــت
مناقشــة النتائــج علــى ضــوء خصائــص عينــة الدراســة ،واإلطــار النظــري وكذلــك الدراســات
الســابقة .وأوصــت الباحثتــان فــي نهايــة الدراســة بمجموعــة مــن التوصيــات والمقترحــات
للدراســات المســتقبلية فــي نفــس المجــال.
Abstract:
The present study aimed at revealing the role of the General Diploma Program in
Education in the development of the values of citizenship among the female students
of Al-Jouf University through the administrative role، the role of the courses، the role
of the teaching staff and the role of the student activities. The population of the study
consist of female student of General Diploma in Education، where the sample size was
(91) students. The data collection tools were represented in the preliminary information
form and the citizenship values prepared by the researchers. The data was analyzed
by statistical package for social sciences by applying: T-test and Pearson correlation
coefficient Alpha-Kornbakh equationThe most important results of the study were
as follows، of which were: Developing the values of citizenship،the role of curricula
is statistically significant in the devel o pment of citizenship values،the role of faculty
members is statistically significant in the development of citizenship values،the role
of student activities is statistically significant in the development of citizenship values.
The results were discussed in the light of the characteristics of the study sample، the
theoretical framework as well as previous studies. The researcher recommended at
the end of the study a set of recommendations and suggestions for future studies in
the same field.
مقدمة الدراسة:
أصبــح التعليــم بصفــة عامــة ،والتعليــم العالــي بصفــة خاصــة مــن العوامــل الرئيســية فــي
عمليــة التنميــة بشــقيها االجتماعــي واالقتصــادي ،كمــا أن االهتمــام بالمرحلــة الجامعيــة
يمثــل وســيلة المجتمــع فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وقــد أدركــت الــدول
أهميــة التعليــم العالــي كمدخــل للتنميــة فاهتمــت بــه.
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لذلــك تحــرص المؤسســة التعليميــة علــى إعــداد ٌ
طالبهــا بمســتوى يجعلهــم قادريــن علــى
المســاهمة بشــكل فعــال فــي تقــدم المجتمــع ورقيــه ،وتمثــل الجامعــة قمــة الهــرم
ـاء ،فهــي
التعليمــي ،فهــي تقــوم بمهمــة كبيــرة فــي إعــداد الشــباب فكريــً ووجدانيــً وانتمـ ً
مصنــع قيــادات المجتمــع فــي جميــع المجــاالت مــن خــال خدمــة المجتمــع والتدريــس
والبحــث العلمــي .وتمثــل طــاب الجامعــة ذخيــرة المجتمعــات الواعــدة ،وبهــم يكمــن
التغييــر ،وعلــى أكتافهــم يكــون التقــدم ،ومواجهــة الصعــاب .وقــد ســنت كثيــر مــن الــدول
المتقدمــة القوانيــن التــي تكفــل رعايتهــم فــي مؤسســاتها الرســمية ،حيــث كرســت
جهودهــا للعنايــة بهــم ،فــي مراحــل دراســته وخاصــة فــي المرحلــة الجامعيــة ( .حمــزة،
.)2015
تقــدم الجامعــة دو ًرا حيو ًيــا مــن حيــث بنــاء وغــرس القيــم الديمقراطيــة .وترجمــة هــذه
القيــم إلــى ممارســات علــى أرض الواقــع مــن خــال القوانيــن والتعليمــات واألنشــطة
المختلفــة التــي تدعــم وتســاهم فــي إرســاء مبــدأ الحــوار واحتــرام الــرأي األخــر.
تعــرف قيــم المواطنــة بأنهــا مجموعــة القيــم التــي تعكــس مــدي ارتبــاط الفــرد بوطنــه
ّ
وأمتــه والعالــم مــن حولــه وتســهم فــي إعــداده ليكــون مواطنــا يســلك الســلوك الــذي
يرتقــي بالمجتمــع ومنهــا المســئولية ،والمشــاركة ،والتعايــش مــع اآلخريــن ،والحريــة ،وتعــد
مرجعــا رئيســا للحكــم علــي ســلوكه تجــاه المجتمــع الــذي يعيــش فيــه بأنــه ســلوك حســن
أم ســيئ ،صحيــح أم خطــأ ،مفيــدا أم غيــر مفيــد( .الجمــل.)2007 ،
وتعتبــر المشــاركة المجتمعيــة مــن العناصــر والمكونــات األساســية للمواطنــة ،غيــر إن
مــن أبــرز ســمات المواطنــة أن يكــون المواطــن مشــاركا فــي األعمــال المجتمعيــة ،والتــي
مــن أبرزهــا األعمــال التطوعيــة فــكل إســهام يخــدم الوطــن ويترتــب عليــه مصالــح دينيــة
أو دنيويــة كالتصــدي للشــبهات وتقويــة أواصــر المجتمــع ،وتقديــم النصيحــة للمواطنيــن
وللمســؤولين يجســد المعنــي الحقيقــي للمواطنــة.
ويذكــر الحبيــب( )2010أن الهــدف األول مــن الوطنيــة هــو تنشــئة المواطــن الصالــح ،ومفهــوم
المواطــن الصالــح يتمحــور حــول خدمــة الوطــن والمجتمــع ،فهــو المواطــن الــذي يستشــعر
ـدا أن يــري الوطــن الــذي ينتمــي إليــه فــي
مســئوليته تجــاه وطنــه ومجتمعــه ،ويســعده جـ ً
مقدمــة الــدول ومجتمعــه مــن أفضــل المجتمعــات ،ويســعى لتحقيــق ذلــك ،ويزعجــه
وجــود العقبــات والمشــكالت التــي تحــول دون بلــوغ هــذه المكانــة ،ويعمــل علــى اإلســهام
والتعــاون مــع اآلخريــن لحلهــا وتخطيهــا.
وعليــه فــإن تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طــاب الجامعــة تســتند إلــى مســؤوليات الجامعــة
فــي تكويــن قناعــات عقليــة ووجدانيــة باألهــداف الوطنيــة والمصالــح األساســية للدولــة،
فذلــك هــو المدخــل الرئيســي لتحقيــق أهــداف التنميــة .وهنــا يشــعر الطالــب الجامعــي
بواجباتــه تجــاه البيئــة التعليميــة وتجــاه وطنــه ،ومســؤولياته تجــاه قضايــاه ومشــكالته.
ويتحــدد دور كليــات التربيــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة مــن خــال تكويــن منــاخ وبيئــة
تعليميــة مناســبة للطالبــات علــى إكســاب هــذه القيــم ،كذلــك يتحــدد هــذا الــدور مــن
خــال األســتاذ الجامعــي الــذي يجــب أن يكــون قــدوة حســنه أمــام الطــاب وقيامــه بــدور
ً
وأيضــا مــن خــال المقــررات التدريســية ومــا تحتويــه واألنشــطة الطالبيــة.
المربــي الفاضــل،
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مشكلة الدراسة:
إن مــا يشــهده العالــم اليــوم مــن تغيــرات متســارعة ،نتيجــة لظاهــرة العولمــة بأبعادهــا
المتعــددة ،فتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام التدفــق الهائــل والســريع لألفــكار والقيــم
والمعتقــدات.
وإن التغيــرات القيميــة التــي فرضتهــا الحداثــة العالميــة أحــرزت كمــا هائــا مــن المتعارضــات
بمــا تتضمنــه مــن قضايــا ،أدت إلــى خلــل فــي منظومــة القيــم ومنهــا ضعــف القيــم
العمليــة ،وانخفــاض الدافعيــة للعمــل( .حســين)2001 ،
وتتمثــل مشــكلة الدراســة فيمــا تتلمســه الباحثتــان مــن انفتــاح علــى العالــم مــن خــال
التقنيــة الحديثــة ،والحاجــة الملحــة لمواكبتهــا ممــا كان لــه أثــره الواضــح علــى تنميــة قيــم
المواطنــة لــدى أفــراد المجتمعــات .والرغبــة فــي تعميــق قيــم المواطنــة والتــي تعتبــر
أســاس االســتقرار االجتماعــي لــدى طالبــات الدبلــوم العــام فــي التربيــة ،وتحقيــق الترابــط
بينهــم وبيــن المجتمــع ،رأت الباحثتــان ضــرورة إجــراء هــذه الدراســة.
وتتحدد مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي:
مــا دور برنامــج الدبلــوم العــام فــي التربيــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة مــن وجهــة نظــر
الطالبــات فــي جامعــة الجــوف؟
ويتفرع عن التساؤل السابق األسئلة التالية:
 1.1مــا الــدور اإلداري لكليــات التربيــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طالبــات برنامــج الدبلوم
العــام فــي التربيــة بجامعــة الجوف؟
 2.2مــا دور المقــررات الدراســية فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طالبــات برنامــج الدبلــوم
العــام فــي التربيــة بجامعــة الجــوف؟
 3.3مــا الــدور األكاديمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طالبــات
برنامــج الدبلــوم العــام فــي التربيــة بجامعــة الجــوف؟
 4.4مــا دور األنشــطة الطالبيــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طالبــات برنامــج الدبلــوم
العــام فــي التربيــة بجامعــة الجــوف؟
أهمية الدراسة:
 قــد تفيــد الدراســة الحاليــة إدارات كليــات التربيــة فــي التعــرف علــى مــدى قيامهــا بالــدورالمطلــوب منهــا فــي تنميــة قيــم المواطنــة.
 إنمــاء الوعــي بضــرورة التطويــر المســتمر فــي برنامــج الدبلــوم العــام فــي التربيــة ،حتــىيواكــب التغيــرات المتالحقــة فــي العلــم والمعرفــة والتقنيــة المتجــددة.
إلقاء الضوء على أهمية األنشطة الطالبية في كلية التربية في تنمية قيم المواطنة.كمــا تمثــل هــذه الدراســة إضافــة علميــة فــي مجــال الدراســات التربويــة خاصــة تلــكالمتعلقــة بتنميــة قيــم المواطنــة لــدى الطــاب وطالبــات.
أهداف الدراسة:
 1.1الكشــف عــن دور برنامــج الدبلــوم العــام فــي التربيــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى
طالبــات جامعــة الجــوف.
 2.2التعــرف علــى الــدور اإلداري لكليــة التربيــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طالبــات
الدبلــوم العــام فــي التربيــة بجامعــة الجــوف.
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 3.3التعــرف علــى دور أعضــاء هيئــة التدريــس فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طالبــات
برنامــج الدبلــوم العــام فــي التربيــة بجامعــة الجــوف.
 4.4التعــرف علــى دور األنشــطة الطالبيــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طالبــات الدبلــوم
العــام فــي التربيــة بجامعــة الجــوف.
 5.5الوصــول إلــى مقترحــات وتوصيــات لتفعيــل دور برنامــج الدبلــوم العــام فــي التربيــة فــي
تنميــة قيــم المواطنــة.
مصطلحات الدراسة:
القيم:
مجموعــة مــن التصــورات والمفاهيــم التــي تكــون إطــارا للمعاييــر واألحــكام والمثــل
والمعتقــدات والتفضيــات التــي تتكــون لــدى الفــرد مــن خــال تفاعلــه مــع المواقــف
والخبــرات الفرديــة واالجتماعيــة ،بحيــث تمكنــه مــن اختيــار أهــداف وتوجيهــات لحياتــه
ويراهــا جديــرة بتوظيــف إمكانياتــه وتتجســد من خــال االهتمامــات أو االتجاهات أو الســلوك
العملــي أو اللفظــي بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة( .مصطفــى)1988 ،
المواطنة:
عرفتهــا دائــرة المعــارف البريطانيــة بأنهــا :عالقــة بيــن فــرد ودولــة كمــا يحددهــا قانــون تلــك
الدولــة وبمــا تتضمنــه تلــك العالقــة مــن واجبــات وحقــوق فــي تلــك الدولــة ،والمواطنــة تــدل
ضمنــا علــى مرتبــة مــن الحريــة مــع مــا يصاحبهــا مــن مســئوليات (الكــواري)2001 ،
قيم المواطنة:
يمكــن تحديــد مفهــوم قيــم المواطنــة إجرائيــا فــي الدراســة الحالية بأنهــا :األطــر المعيارية
أو الموجهــات الســلوكية التــي تؤثــر ايجابيــا فــي تكوين شــخصية الطالب المعلــم ،فتجعله
ملتزمــا أخالقــا وســلوكيا ،وعلــى وعــى بمــا تتضمنــه المواطنــة مــن حقــوق وواجبــات وغيرها
مــن المقومــات األساســية للمواطنــة الصالحــة بغيــة إعــداد معلــم يعتــز بثقافتــه الوطنيــة
يمتلــك ثقافــة الــوالء واالنتمــاء لوطنــه ،وقــادر علــى تعليــم هــذه المبــادئ والمفاهيــم
الوطنيــة لتالميــذه.
حدود الدراسة:
الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة على جامعة الجوف. الحــدود البشــرية :تتمثــل فــي طالبــات برنامــج الدبلــوم العــام فــي التربيــة المنتظمــاتفــي الدراســة فــي الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام الجامعــي 1438/1437هـــ
الحــدود الزمانيــة :تــم تطبيــق أداة الدراســة الميدانيــة خــال الفصــل الدراســي الثانــي مــنالعــام الجامعــي 1438/1437هـــ.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أو ً
ال :المواطنة :مفهومها ومكوناتها:
مفهــوم المواطنــة لغــة :يــرى البعــض أن معاجــم اللغــة العربيــة تخلــو مــن لفــظ مواطنــة
فيمــا ورد لفــظ الوطــن بمعنــى محــل إقامــة اإلنســان ومــن فعــل واطــن اشــتقت كلمــة
المواطنــة بمعنــى المعايشــة أو المشــاركة والمفاعلــة بيــن اثنيــن أو أكثــر فــي وطــن واحــد.
(أبــو الفتــوح.)1999 ،
كمــا جــاء فــي لســان العــرب أن المواطنــة والمواطــن مأخــوذة مــن الوطــن أو المنــزل الــذي
نقيــم فيــه وهــو موطــن اإلنســان ومحلــه ،ووطــن البلــد :اتخــذه وطنــً وتوطــن البلــد :اتخــذه
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وطنــً ،وجمــع الوطــن أوطــان وهــو منــزل إقامــة اإلنســان ولــد فيــه أو لــم يولــد ،وتوطنــت
نفســه علــى األمــر :حملــت عليــه ( ابــن منظــور.)1990 ،
مفهوم المواطنة اصطالحًا :
هــي صفــة المواطــن التــي تحــدد حقوقــه وواجباتــه الوطنيــة حيــث تتميــز بنــوع خــاص
مــن الــوالء (بــدوي )1999 ،حيــث عرفــت موســوعة الكتــاب الدولــي المواطنــة بأنهــا عضويــة
كاملــة فــي دولــة أو فــي بعــض وحــدات الحكــم وأن المواطنيــن لديهــم حقــوق وعليهــم
واجبــات ( منــاع.) 1997 ،
وجــاء مصطلــح المواطنــة فــي الموســوعة العربيــة العالميــة بمعنــى االنتمــاء إلــى امــة
ً
حقوقــا وواجبــات علــى المواطنيــن ،وتختلــف حقــوق
أو وطــن ،وتــرى أن المواطنــة تســبغ
المواطنــة مــن دولــة إلــى أخــرى ،وتكفــل دســاتير دول كثيــرة الحقــوق األساســية التــي
يطلــق عليهــا الحقــوق المدنيــة للمواطنيــن ،وكذلــك تختلــف واجبــات المواطنــة مــن دولــة
إلــى أخــرى إذ تفــوض معظــم الحكومــات علــى مواطنيهــا دفــع الضرائــب .والدفــاع عــن
الوطــن ،واالمتثــال للقانــون ،ويعتقــد كثيــر مــن النــاس أن عليهــم واجبــات اختياريــة م ينــص
عليهــا القانــون مثــل اإللمــام بالمشــكالت العامــة ،وحمايــة البيئــة ،وترتبــط هــذه الواجبــات
بحقــوق المواطنــة ارتباطــً وثيقــً ( .الشــويخان وآخــرون.)1996 ،
ومــن هنــا تختلــف معنــى كلمــة المواطنــة  Citizenshipمــن دولــة إلــى أخــرى باختــاف
الخلفيــة السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة لــكل منهــا ،حيــث يأتــي هــذا المصطلــح -
المواطنــة  -بــدالالت مختلفــة وفقــً للســياق الــذي يســتخدم فيــه ،فــي بعض الــدول يأتي
مرادفــً للوطنيــة أي العالقــة بيــن المواطــن والدولــة ،وفــي دول أخرى يشــير هــذا المصطلح
إلــى الــدور االجتماعــي الــذي يمكــن أن يقــوم بــه المواطــن لتحقيــق التعايــش مــع اآلخريــن،
وقــد يشــير إلــى ممارســة الحقــوق وتحمــل المســؤوليات ،التــي تتضمــن :احتــرام حقــوق
اإلنســان والتســامح والمســاواة واحتــرام القانــون وحقــوق اإلنســان والتســامح والمســاواة
والــوالء للوطــن والتعــاون والمشــاركة.) 2005 .Commission( .
ويؤكــد ســيمون مكماهــون ( ) 2012 .McMahonأنــه يمكــن النظــر إلــى المواطنــة بمعناهــا
األوســع باعتبارهــا حالــة مــن المســاواة بيــن أفــراد المجتمــع السياســي ،أو النظــر بمعناهــا
الضيــق وهــو الوضــع القانونــي لعضويــة رســمية لنظــام الحكــم فــي دولــة معينــة.
وتعــد المواطنــة المفهــوم األساســي الــذي تنهــض عليهــا الــدول الحديثــة كونهــا األســاس
الدســتوري للمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن أبنــاء الدولــة الواحــدة( .العــزاوي.) 2012 .
ويشــير الحقيــل ( )2008إلــى أن للمواطنــة جانبيــن :األولــى عاطفــي ويشــار لــه بمصطلــح
الوطنيــة ،والثانــي ســلوكي ويشــار لــه بمصطلــح المواطنــة ،لــذا أبــرز بعضهــم هذيــن
الجانبيــن العاطفــي والعملــي فــي تعريــف المواطنــة علــى أنهــا حــب الفــرد لوطنــه
وانتمــاؤه لــه والتزامــه بمبادئــه وقيمــه وقوانينــه والتفانــي في خدمته والشــعور بمشــكالته
واإلســهام اإليجابــي فــي حــل هــذه المشــكالت.
ومــن هنــا فــأن المواطنــة ال تأخــذ صــورة واحــدة لــدى كل المواطنيــن ،فليــس بالضــرورة أن
توجــد تلــك المشــاعر واألحاســيس الوطنيــة لــدى كل أفــراد المجتمــع أو أن تكــون بدرجــة
واحــدة بــل قــد تزيــد تلــك المشــاعر أو قــد تنقــص أو تغيــب وفقــً للعديــد مــن العوامــل،
األمــر الــذي يؤكــد علــى وجــود أربــع صــور للمواطنــة كمــا حددهــا الســويدي ،)2010 ( .وهــي :
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 المواطنة اإليجابية :وهي التي يشعر فيها الفرد بقوة انتمائه الوطني. المواطنــة الســلبية :وهــي التــي يشــعر الفــرد بانتمائــه للوطــن بحــدود النقــد الســلبي واليقــوم بــأي عمــل إلعــاء شــأن وطنــه.
 المواطنة الزائفة :والتي يظهر فيها الفرد حام ًال لشعارات ظاهرية فقط.
 المواطنــة المطلقــة :ويجمــع فيهــا مــا بيــن اإليجابيــة والســلبية وفقــً للظــروف التــيتعيــش فيهــا.
كمــا أن للمواطنــة عناصــر ومكونــات أساســية ينبغــي أن تكتمــل حتــى تتحققــن ،وهــذه
المكونــات هــي:
 االنتماء :شعور داخلي يجعل الموطن يعمل بحماس وإخالص لالرتقاء بوطنه. الحقــوق :أن مفهــوم المواطنــة يتضمــن حقوقــً يتمتــع بهــا جميــع المواطنيــن وهــيفــي الوقــت نفســه واجبــات علــى الدولــة والمجتمــع منهــا :أن يحفــظ لــه الديــن ،حفــظ
حقوقــه الخاصــة ،توفيــر التعليــم ..الــخ.
 الواجبــات :يمكــن إيــراد بعــض واجبــات المواطــن بشــكل عــام وهــي :احتــرام النظــامعــدم خيانــة الوطــن ،الدفــاع عــن الوطــن ،المحافظــة علــى المرافــق العامــة والممتلــكات.
 المشاركة المجتمعية :أن يكون المواطن مشاركًا في األعمال المجتمعية. القيــم العامــة :وتعنــي أن يتخلــق المواطــن باألخــاق اإلســامية ومنهــا :األمانــة ،اإلخــاص(المشرفي.)2007 ،
وتنميــة قيمــة مهــم فــي تحــدد العالقــة الوطيــدة بيــن اإلنســان وتــراب وطنــه والدفــاع
عنــه وعــن مقدســاته وتراثــه وعاداتــه وتقاليــده (فريحــة .) 2006 ،كمــا يعــد تعليــم المواطنــة
هدفــً مرغوبــً يســاعد األفــراد علــى:
 أن يكونوا مواطنين مطلعين وعميقي التفكير يتحلون بالمسؤولية. تطوير مهارات المشاركة والقيام بأنشطة إيجابية مسؤولة. تشــجيعهم علــى أداء دور إيجابــي فــي مدراســهم ومجتمعهــم وفــي العالــم (ناريــان، ) 2004ويــرى ج هوبكنــز (G .2002 .Hopkinsصعــب  )1428 ،أن تنميــة المواطنــة فــي الفــرد
تســتند إلــى خمــس قيــم رئيســة هــي :الصــدق –اإلحســاس – االحتــرام  -المســؤولية – -
الشــجاعة،ويضيف ( الحامــد)1426 ،وأن تنميــة المواطنــة تتضمــن تنميــة مجموعــة مــن
الكفايــات لــدى الطالــب وهــي :النقــد الذاتــي ،اتخــاذ القــرار ،الخلــق الرفيــع ،يــؤدي واجباتــه،
يتمســك بحقوقــه ،يؤمــن بمبــادئ العدالــة االجتماعيــة ،يتحمــل المســؤولية ،ويعمــل بــروح
الفريــق ،يمــارس العمــل الجماعــي والتطوعــي فــي حياتــه ،يؤمــن بالوحــدة الوطنيــة ،يهتــم
بمشــكالت وطنــه ،يحمــي إنجازاتــه ،ويحافــظ علــى اســتقراره.
ويضيــف فــرج ( )2005خصائــص أخــرى يتعيــن أن يتصــف بهــا الفــرد ،ليكــون مواطنــا صالحــا.
منهــا مــا يلــي:
 مشــاعر اإلقــدام ،بمعنــى أن يتحلــى المواطــن بالشــجاعة التــي تمكنــه مــن تقييــم أداءمــن يتقلــدون الوظائــف العامــة ،وأن يشــارك عــن قناعــة ورغبــة فــي مناقشــة القضايــا
العامــة .وأن يكــون لــه رأي ورؤيــة فــي كل مــا يجــرى ،بعبــارة أدق :أن يمــارس المواطــن حريــة
التفكيــر ،وحريــة التعبيــر ،وحريــة الحركــة والفعــل.
 مشــاعر التحضــر والتســامح ،تلــك التــي تكــون واضحــة جليــة فيمــا يصــدر عنــه مــن قــول أوفعــل حيــال كل الموقــف علــى الخصــوص فــي عالقتــه باآلخريــن.
 مشــاعر التضامــن والــوالء ،بمعنــى أن يبــدى أعلــى درجــات التــآزر والتآخــي مــع اآلخريــن،بمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن إحســاس باالنتمــاء للوطــن والمواطنيــن ،فهــو واحــد منهــم
ومعهــم ولهــم.
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ثانيًا :القيم:
حظيــت دراســة القيــم باهتمــام الفالســفة والمفكريــن علــى مــر العصــور ،ومازالــت تلقــى
اهتمــام الباحثيــن فــي مجــاالت عــدة مثــل :الفلســفة والسياســة واالقتصــاد والتربيــة وعلم
النفــس واالجتمــاع لــذا يوضــح زاهــر( )1984أن إشــكالية مفهــوم القيــم تتجســد فــي وجــود
تعريفــات متعــددة ورؤى متباينــة مــا بيــن تحديــد ضيــق لمدلولهــا إلــى تحديــد واســع
لها،فهنــاك مــن يتجــه إلــى التحديــد الضيــق للقيــم علــى أنهــا مجــرد اهتمــام أو رغبــات غيــر
ملزمــة لألفــراد والجماعــات ،فــي حيــن نجــد فــي القطــب األخــر تحديــدًا واســعًا للقيــم
يراهــا معاييــر مرادفــة للثقافــة ككل.
ويصفــه عامــة فــإن القيــم فــي األصــل إنســانية األســاس والتكويــن ،لذلــك تتعــدد وجهــات
النظــر حولهــا ويختلــف التمســك بهــا مــن فــرد إلــى آخــر ومــن مجتمــع إلــى آخــر ،فالقيــم
مبــدأ مجــرد وعــام يحكــم ســلوك اإلنســان ،ويشــعر أعضــاء الجماعــة نحــوه باالرتبــاط
االنفعالــي القــوي ،ويوفــر لهــم مســتوى للحكــم علــى األفعــال واألهــداف ،ولذلــك تعــرف
القيــم بأنهــا حكــم يصــدره اإلنســان علــى شــيء مــا مهتديــا بمجموعــة مــن المبــادئ
والمعاييــر التــي ارتضاهــا الشــرع مجــددًا المرغــوب فيــه والمرغــوب عنــه مــن ســلوك (
الرشــيدي وآخــرون.)2004 ،
ويوضــح التعريــف الســابق التوجــه الدينــي لبعــض القيــم باعتبارهــا مجموعــة مــن المعاييــر
المســتمدة مــن الديــن ،والتــي يسترشــد بهــا اإلنســان فــي الحكــم علــى األشــياء ،وتوجــه
ســلوكه نحــو التحلــي بالفضيلــة والتمســك بمــكارم األخــاق وبااللتــزام بمــا أمــراهلل
واالنتهــاء عمــا نهــى عنــه ،فالديــن مــن أهــم العناصــر التــي تشــكل ثقافــة الفــرد ،الســيما
مــا يتصــل منهــا بالقيــم الثابتــة المســتمدة.
يتضــح ممــا ســبق أن كلمــة القيــم اســتعملها اإلنســان وحددهــا فــي معنــى التثميــن أو
التقديــر الــذي يفضــى إلــى التقييــم والحكــم علــى األشــياء ،ويفســر معجــم العلــوم
االجتماعيــة ( مدكــور وآخــرون .)1975،هــذا المعنــى بــأن كلمــة قيمــة اســم هيئــة مــن
قــام بالشــيء بكــذا ،أي كان ثمنــه المقابــل لــه كــذا ثــم اســتعملها اإلنســان بمعنــى القــدر
والمنزلــة ،ومــن هنــا نشــأ المعنــى الفلســفي لهــذه الكلمــة فهــو انتقــال داللــة ماديــة
معروفــة فــي علــم الحســاب وعلــم االقتصــاد إلــى داللــة معنويــة تعبــر عمــا فــي األشــياء
مــن خيــر أو جمــال أو صــواب.
لــذا تعــرف القيــم بأنها عبــارة عن األحــكام التي يصدرهــا الفــرد بالتفضيل أوعــدم التفضيل
للموضوعــات أو األشــياء وذلــك فــي ضــوء تقييمــه أو تقديــره لهــذه الموضوعــات واألشــياء،
وتتــم هــذه العمليــة مــن خــال التفاعــل بيــن الفــرد بمعارفــه وخبراتــه وبيــن ممثلــي اإلطــار
الحضــاري الــذي يعيــش فيــه ،ويكتســب مــن خاللــه هــذه الخبــرات المعــارف( .خليفــة.)1992 ،
ثالثا :دور الجامعات في تنمية قيم المواطنة:
تعــد الجامعــة مؤسســة اجتماعيــة ضمــن منظومــة المؤسســات االجتماعيــة التــي تشــكل
أحــد مكونــات األطــراف الثالثــة التــي تقــوم عليهــا المواطنــة إضافــة للمواطــن والدولــة،
وهــذا مــا تقــوم بــه الجامعــات فــي الــدول المتقدمــة فعلــى ســبيل المثــال :يعــد مــن
مســئوليات الجامعــات بالــدول المتقدمــة العمــل علــى تكويــن وتشــر ثقافــة المواطنــة
كممارســه وســلوك عملــي لمنســوبيها مــن الطلبــة واألســاتذة والعامليــن ( .آل عبــود.)2011 ،
كمــا تعــد الجامعــة قمــة الهــرم التعليمــي وتضــم بيــن جنباتهــا ،صفــوة أبنــاء المجتمــع
الذيــن تعدهــم حتــى يتبــوءوا المناصــب ،والمهــن العليــا التــي تســاعد فــي حركــة النهضــة
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والتنميــة وهــي مصانــع الرجــال حيــث تضــع الطــاب علــى عتبــات المســتقبل فعليهــا
أن تعلــو ،وتســمو فــوق مناهجهــا وأنشــطتها التقليديــة لتغــرس أســس رســالتها التــي
تتالقــى فيهــا الــرؤى مــع القيــم ( الشــرقاوي.)2005 ،
ويجــب أن تســهم الجامعــات بشــكل كبيــر فــي عمليــة التنميــة المســتقبلية ألي دولــة
كانــت.
حيــث إن لهــا أثــرًا كبيــرًا فــي المســار الفكــري واالجتماعــي للفــرد كمــا أن التعليــم أداة
للتغييــر وإعــداد الفــرد الصالــح ألن مــن مهــام التعليــم االســتجابة للحاجــات المتجــددة
لإلنســان والتــي أبرزهــا الخصائــص الحضاريــة ،ممــا يمكنــه مــن التجــاوب مــع طابــع الحيــاة
المعاصــرة ،والــذي يتســم بالســرعة والتقــدم ووضــع خطــط التنميــة المســتدامة( .فخــرو،
.)1997
إن بنــاء اإلنســان المواطــن الصالــح الــذي تقــع عليــه أعبــاء التنميــة وبنــاء الوطــن يعــد مــن
أهــم األهــداف التــي يجــب أن يعمــل علــى تحقيقهــا كل مجتمــع ،فــا بــد مــن اضطــاع
المؤسســات التربويــة مــن خــال الجامعــات بدورهــا الصحيــح بطريقــة خالقــة تمكنهــا
مــن تحمــل مســؤولياتها ،حيــث أن غيــاب ثقافــة المواطنــة الصالحــة تضعــف مــن عاطفــة
الــوالء واالنتمــاء ممــا يجعــل األفــراد يشــعرون بحالــة مــن اإلحبــاط ويثبــط ذلــك مــن
عزيمتهــم فــي النهــوض بقــدرات مجتمعهــم.
وقــد أســهمت الجامعــات الســعودية ومنهــا جامعــة الجــوف بشــكل فعــال وواضــح فــي
تنميــة المجتمــع الســعودي وتطويــره مــن خــال توعيــة الطــاب بأهميــة الوطــن وضــرورة
الممارســة الفعليــة والحقيقيــة لقيــم المواطنــة حيــث وفــرت البيئــة المناســبة للتفاعــل
وتبــادل اآلراء بيــن الطلبــة حيــث تضمنــت وثيقــة سياســة التعليــم فــي المملكــة العربيــة
الســعودية والصــادرة عــام ( )1390أهميــة االعتنــاء بالتربيــة الوطنيــة للطــاب علــى اختــاف
مراحلهــم ويتضــح ذلــك مــن خــال األهــداف العامــة التــي تتضمنهــا الوثيقــة ومنهــا:
 تعريــف الطــاب بحقوقهــم وواجباتهــم تجــاه وطنهــم مــع تعزيــز قيــم المواطنــةوالعــادات االجتماعيــة اإليجابيــة وتدريبهــم علــى مهــارات الحــوار والمناقشــة.
 تعريف الطالب بالخصائص المميزة للمجتمع السعودي. تعريف الطالب بدور الوطن ومكانته بعدﱢه مركز إشعاع للعالم اإلسالمي. تنميــة االعتــزاز باالنتمــاء والــوالء لألمــة العربيــة اإلســامية وتوعيــة الطلبــة بأهميــةالمحافظــة علــى الممتلــكات العامــة والخاصــة.
 العمــل علــى تعويــد الطــاب علــى حــب النظــام واحتــرام األنظمــة والقوانيــن وااللتــزامبالقواعــد.
وتؤكــد الدراســات الحديثــة إلــى أن درجــة إســهام الجامعــات بتنميــة قيــم المواطنــة
يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى مالءمــة البيئــة التنظيميــة الداخليــة للجامعــة بكافــة
عناصرهــا ،فالبيئــة التنظيميــة تؤثــر فــي ســلوك الطــاب وهــي ذات عالقــة طرديــة مــع
مســتوى تحصيــل طــاب ( .الجعينــي.)2010 ،
فتقديــم قيــم المواطنــة للطالــب مــن أهــم العوامــل التــي تتيــح لنــا الفرصــة لبنــاء
أجيــال تشــعر بالمســئولية تجــاه الوطــن وتشــعر بالرغبــة فــي تطويــر وتقديــم كل مــا
هــو فــي مصلحــة هــذا الوطــن فعــدم وجــود المواطنــة الفاعلــة فــي أي مجتمــع ســبب
حقيقــي فــي انتشــار انتهــاكات حقــوق اإلنســان وانتشــار الالمبــاالة .وانعــدام المســؤولية.
( القواســمة.)2014 ،
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وانطالقــا مــن دور الجامعــات بشــكل عــام وكليــات التربيــة بشــكل خــاص كمؤسســات
تربويــة وتعليميــة وتنمويــة ،فــإن األنظــار تتوجــه دائمــا إليهــا فــي إعــداد الكــوادر والطاقــات
والقــوى البشــرية المؤهلــة والمدربــة بنفــس الفعاليــة.
ويتحــدد دور كليــات التربيــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة مــن خــال خلق منــاخ أو بيئــة تعليمية
تعلميــة مناســبة تشــجع الطــاب على اكتســاب هــذه القيم ،كذلــك يتحدد
هــذا الــدور مــن خــال أســتاذ الجامعــة الــذي يجــب أن يكــون قــدوة حســنة أمــام الطــاب
وقيامــه بــدور المربــي الفاضــل الــذي تتجســد فــي شــخصيته تلــك القيــم ويكــون أقــرب إلــى
الديمقراطيــة ويكــون عالقــات وديــة بينــه وبيــن الطلبــة ،ويحترمهــم ويســمع لهم ويســمح
لهــم بالتعبيــر عــن رأيهــم بحريــة.
بجانــب ذلــك تلعــب األنشــطة الطالبيــة دورًا مهمــا وبــارزًا فــي تنميــة قيــم المواطنــة فــي
الكليــات مــن خــال تجســيد روح التعــاون والعمــل التطوعــي والتســامح والعــدل والمســاواة
والمشــاركة وقبــل ذلــك يأتــي دور المقــررات والخطــط الدراســية فــي تنميــة قيــم المواطنــة
بمــا تتضمنــه مــن محتــوى معرفــي ومواقــف تســهم إســهامًا كبيــرًا فــي هــذا الجانــب (ابــو
حشــيش.)2010 ،
وفــي ضــوء الســابق يشــير (أبوحشــيش )2010 ،الــى مجموعــة مــن القيــم التــي يتضمنهــا
مفهــوم المواطنــة والتــي تســعى كليــات التربيــة إلــى تنميتهــا وتدعيمهــا لــدى طلبتهــا
ومنهــا:
 1.1تعزيز قيم التسامح.
 2.2تنمية حرية التعبير عن الرأي.
 3.3تعزيز قيم التعاون بين أفراد المجتمع.
 4.4تعزيز االنتماء والوالء الوطني.
 5.5تعزيز الثقة بالنفس.
 6.6تنمية قدرة اإلنسان على التمسك بحقه.
 7.7إبراز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية.
 8.8مراعاة أخالقيات المجتمع.
 9.9تنمية مهارات الحوار واالنفتاح على اآلخرين.
 1010زيادة القدرة على النقد اإليجابي.
 1111تنمية القدرة على إصدار األحكام الموضوعية على األشياء دون تحيز.
 1212المساهمة في إغناء ثقافة الحوار اإليجابي.
 1313تعزيز اإلدراك بقيمة الحرية الشخصية واستقاللية الذات.
 1414التأكيد على ضرورة مساعدة أفراد المجتمع في تلبية حاجاتهم.
 1515تضامن أفراد المجتمع في حل المشكالت والتحديات.
 1616تنمية قيم التضامن بن أفراد المجتمع.
 1717تعزيز مبدأ نبذ العنف والتمييز بكل أشكاله.
 1818تعزيز قيمة العمل الجماعي واالنخراط فيه.
 1919االهتمام بقضايا ذوي الحاجات الخاصة.
 2020إدراك الحقوق وممارستها والدفاع عنها.
ومــن أجــل أن نعــد طــاب اليــوم للنجــاح فــي العمــل مســتقب ً
ال ،ينبغــي تنميــة المســؤولية
االجتماعيــة والمواطنــة ،وانعــكاس ذلــك علــى تحقيــق األمــن واالســتقرار والتطــور وتــزداد
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تلــك األهميــة  -إن لمــن تكــن اســتثنائية  -فــي المملكــة العربيــة الســعودية التــي تزيــد
فيهــا نســبة الشــباب حســب اإلحصــاء الســنوي لعــام  2016علــى  %60مــن تعــداد الســكان،
ويمثلــون فئــة عمريــة مهمــة لهــا دورهــا الفاعــل وأهميتهــا داخــل المجتمــع الســعودي،
وتفعيــل هــذا الــدور لــن يتأتــى إال مــن خــال تنفيــذ البرامــج التنمويــة الممنهجــة.
وبنــاء عليــه اهتمــت كليــات التربيــة ببرنامــج الدبلــوم العــام فــي التربيــة لغيــر التربوييــن .وهــو
مــن البرامــج الرئيســة فــي قطاعــات التعليــم الجامعــي والعالــي فــي المملكــة العربيــة
الســعودية بمــا يحتويــه مــن تخصصــات علميــة متنوعــة تشــمل؛ الفئــات الخاصــة ،اإلرشــاد
والتوجيــه التربــوي ،المناهــج وطــرق التدريــس العامــة ،علــم النفــس ،اإلشــراف التربــوي.
ويعــد برنامــج الدبلــوم العــام فــي التربيــة وســيلة مهمــة لكثيــر مــن خريجــي الجامعــات
الراغبيــن فــي االلتحــاق بمهنــة التدريــس وإيجــاد فــرص عمــل لهــم فــي قطــاع التعليــم،
ومــدة الدراســة بهــذا البرنامــج عــام دارســي كامــل ،ومــن أهــم أهدافــه (الســبحي:) 2009 ،
 تأهيــل الخريجيــن مــن التخصصــات التعليميــة األكاديميــة مــن حملــة البكالوريــوس تربويًاللقيــام بأعبــاء مهنــة التدريــس ومــن ثــم فتــح المجــال الوظيفــي لهــم لالنخــراط فــي مهنة
التدريس.
 إكساب الطالب المهارات الالزمة للتدريس في مجال تخصصه. إعداد الطالب نفس ًيا وتربو ًيا للقيام بمسئولياته المهنية بعد تخرجه. التدريــب علــى تطبيــق األســس النظريــة التــي يدرســها الطالــب فــي مقــررات اإلعــدادالتربــوي.
 إكســاب الطالــب المهــارات األساســية الالزمــة إلدارة وضبــط الفصــل واألنشــطة التــيتتطلبهــا طبيعــة عمــل المــدرس فــي مــدارس التعليــم العــام.
 تقديــم خدمــات تعليميــة عاليــة الجــودة لــكل المنتســبين للبرنامــج وفقــا ألحــدثالمعاييــر فــي كافــة تخصصــات البرنامــج ،لتحقيــق رؤيــة البرنامــج فــي إقامــة صــرح متميــز
للدراســات التربويــة العليــا.
دور اإلدارة الجامعية في تنمية قيم المواطنة:
تقــوم اإلدارة الجامعيــة فــي الجامعــات دور الوســيط المنظــم الــذي يســاعد علــى تنميــة
شــخصية الفــرد ،مــن جميــع جوانبهــا الشــخصية والعقليــة واالنفعاليــة والروحيــة بشــكل
متكامــل ومتــوازن وتعمــل علــى إكســابه القيــم واالتجاهــات وأنمــاط الســلوك التــي تجعــل
منــه فــردا ســويﹰا فــي المجتمــع  ،باإلضافــة إلــى حمايتــه مــن االنحــراف والفســاد والخلــل في
القيــم الــذي تســببه عوامــل الهــدم فــي المجتمــع (العاجــز .)2006 ،ولكــي تتمكــن الجامعــة
مــن تعميــق قيــم المواطنــة لــدى طالبهــا ،بمــا يؤهلهــم للتعامــل الراشــد مــع اآلخريــن فــي
الحيــاة االجتماعيــة والسياســية للمجتمــع ،وإتقــان لغــة الحــوار ،واحتــرام عقائــد اآلخريــن
وأفكارهــم ،بهــدف تحقيــق حالــة مــن التكافــل والتماســك االجتماعــي ،فإنــه يتعيــن علــى
الجامعــة إحــداث تغييــرات وتعديــات جوهريــة فــي المنــاخ العلمــي والفكــري واإلداري
واالجتماعــي ،والوظيفــي للجامعــة (القطــب .)2006 ،حيــث إن النمــط اإلداري هــو المســئول
عــن توفيــر المنــاخ اإلنســاني واالجتماعــي الــذي يعلــى مــن قــدر اإلنســان ،ويشــيع القيــم
اإلنســانية واألخالقيــة وقيــم الترابــط االجتماعــي ،والتواصــل الثقافــي ،وهــو المســئول أيضــا
عــن نشــر ثقافــة تقبــل النقــد وقبــول اآلخــر ،واحتــرام الفكــر المخالــف.
دور األنشطة الطالبية في تنمية قيم المواطنة:
ال يقتصــر دور التربيــة الحديثــة علــى مــا يقــدم داخــل قاعــة المحاضــرات ،بهــدف تنميــة
الطــاب عقل ًيــا وقيم ًيــا وســلوك ًيا واجتماع ًيــا ،فهنــاك الكثير مــن األهداف يتــم تحقيقها من
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خــال األنشــطة الطالبيــة التــي يمارســها الطــاب داخــل الجامعــة ،ولهــذه األنشــطة مكانة
كبيــرة فــي تنميــة بعــض الجوانــب التــي ال يتســع وقــت التعليــم فــي القاعــات إلنجازهــا،
خاصــة تلــك الجوانــب المتعلقــة بتنميــة قيــم الحريــة والتعــاون والعمــل الجامعــي ،وإقامة
العالقــات الفعالــة بيــن الطــاب وبينهــم وبيــن أســاتذتهم ،وحيــث يقــوم النشــاط غالبــا
علــى حريــة اختيــار الطــاب ويتوافــق مــع رغباتهــم واهتماماتهــم (الخميســي.)1993،
وتعتبــر األنشــطة الطالبيــة مجــا ًلا أساســ ًيا إلثــراء معلومــات الطالــب وخبراتــه العلميــة
والحياتيــة ،وتشــكيل اتجاهاتــه اإليجابيــة ،وإكســابه المهــارات والخبــرات العلميــة ،وتحقيــق
التواصــل بينــه وبيــن زمالئــه وأســاتذته ،وتوفيــر حيــز مــن األمــان االجتماعــي ،كمــا أنهــا
تعمــل علــى تقويــة روح المشــاركة الجــادة والعمــل بــروح الفريــق بمــا يحقــق تعميــق قيــم
المواطنــة لــدى الطــاب (القطــب.)2006 ،
الدراسات السابقة :
1الدراســات العربيــة :هدفــت دراســة الصبيــح (  )1426إلــى تحديــد اتجاهات طــاب المرحلةالثانويــة نحــو المواطنــة وكذلــك تحديــد عالقــة هــذا المفهــوم ببعــض المؤسســات
االجتماعيــة وهــي المســجد والمدرســة واألســرة .وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج
الوصفــي التحليلــي ،كمــا اعتمــدت علــى االســتبانة كأداة رئيســية للدراســة تقيــس عــدة
محــاور.
طبقــت األداء علــى عينــة مــن طــاب المســتوى الثالــث فــي إحــدى ثانويــات الريــاض فــي
القســمين الطبيعــي والشــرعي قوامهــا (  )104طــاب.
منهــم ( )67طالبــً يدرســون فــي القســم الطبيعــي و( )37طالبــً يدرســون فــي القســم
الشــرعي كانــت أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أن (  )%80مــن الطــاب يدركــون
حقــوق المواطنــة وواجباتهــا .كمــا أظهــرت الدراســة تباينــً فــي تقديــر مــا تحقــق مــن
الحقــوق والواجبــات.
وســعت دراســة الحامــد ( )1426تحديــد وظائــف المؤسســات التربويــة وأســاليب التنســيق
بينهــا مــن أجــل تعزيــز المواطنــة ،واســتخدمت هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي
الــذي يقــوم علــى تحليــل المؤسســات التربويــة وتوضــح عالقاتهــا ببعــض واكتشــاف آليــات
عملهــا لتعزيــز المشــاركة فــي تربيــة المواطنــة ،إذ إن المنهــج الوصفــي ال يقتصــر علــى
جمــع البيانــات وإنمــا يمضــي إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك وهــو تفســيرها والمقارنــة بينهمــا
وتحليلهــا واســتخالص االســتنتاجات المفيــدة منهــا .وفــي نهايــة الدراســة قــدم الباحــث
تصــور للشــراكة بيــن المدرســة والمجتمــع المحلــي فــي تربيــة المواطنــة ،وكذلــك قــدم
مجموعــة مــن أســاليب تعزيــز تربيــة المواطنــة عبــر التنســيق والشــراكة.
وهدفــت دراســة العامــر (  )1426إلــى التعــرف إلــى أي مــدى أثــر االنفتــاح الثقافــي علــى
مفهــوم وأبعــاد المواطنــة لــدى الشــباب الســعودي واســتخدمت الدراســة المنهــج
الوصفــي التحليلــي وذلــك لتحليــل الكتابــات ذات الصلــة للتعــرف علــى مفهــوم المواطنــة
وعالقتــه بمفهــوم انتمــاء ورصــد أهــم المتغيــرات العالميــة المعاصــرة التــي تلقــي
بظاللهــا علــى مبــدأ المواطنــة .وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة عشــوائية بلغــت()544
مــن شــباب المملكــة العربيــة الســعودية ( ذكورًا،وإناثــً ) الذيــن هــم علــى مقاعــد الدراســة
الجامعيــة ( كليــات المعلميــن -جامعــة الملــك ســعود-جامعة الملــك فهــد للبتــرول
والمعــادن  /كليــة المجتمــع منطقــة حائــل -كليــة التربيــة للبنــات بمنطقــة حائــل )وقــد
أثمــرت الدراســة عــن العديــد مــن النتائــج التــي تشــير إلــى أن االنفتــاح لــه تأثيــر إيجابــي علــى
مفهــوم وأبعــاد المواطنــة.
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وجــاءت دراســة بنــي صعــب ( 1428هـــ) بعنــوان :دور المناهــج فــي تنميــة قيــم المواطنــة
الصالحــة .دراســة تحليليــة مقارنــة بيــن منهجــي التربيــة البدنيــة والتربيــة الوطنيــة « حيــث
هدفــت إلــى التعــرف إلــى دور منهــج التربيــة البدنيــة لمراحــل التعليــم العــام فــي المملكــة
العربيــة الســعودية فــي تنميــة قيــم المواطنــة الصالحــة فــي الطــاب .وألغــراض هــذه
الدراســة اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي ،حيــث قــام بتحليــل محتــوى منهج
التربيــة البدنيــة ،ونهــج التربيــة الوطنيــة واســتخلص القيــم التــي ينميهــا كل منهمــا.
وهدفــت دراســة القطــب ( )2006إلــى الوقــوف علــى دور الجامعــة والياتهــا فــي تعميــق
قيــم االنتمــاء لــدى طالبهــا وكذلــك رصــد معطيــات القــرن الحــادي والعشــرين .واســتخدام
الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي وتوصلــت الدراســة إلــى أن الجامعــة المصريــة تســهم
بدرجــة ضعيفــة إلــى متوســطة فــي تعميقهــا لقيــم االنتمــاء لــدى الطلبــة ،وتدنــى دور
الجامعــة فــي تعميــق قيــم االنتمــاء لــدى طالبها يعــود ألســباب منها مــا يتعلــق بالجامعة
وقدرتهــا الذاتيــة علــى النهــوض والمواكبــة ،وطبيعــة المقــررات ،ومنهــا مــا يتعلــق بالطالب
وإحساســه باالغتــراب واإلحبــاط.
وســعت دراســة القحطانــي (  )2010إلــى معرفــة مســتوى قيــم المواطنــة لــدى الشــباب
فــي جامعــات المملكــة العربيــة الســعودية ومــدى إســهامها فــي تعزيــز الســامة
واألمــن الوقائــي والكشــف عــن المعوقــات التــي تحــد مــن ممارســة الشــباب أو الجامعــات
لقيــم المواطنــة إضافــة إلــى معرفــة مقومــات تفعيــل ممارســة قيــم المواطنــة فــي
الواقــع لهــؤالء الشــباب ،وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن(  )384طالبــً مــن الطلبــة الذكــور
الســعوديين الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن  25- 18ســنة فــي جامعــات ( اإلمــام محمــد بــن
ســعد اإلســامية الملــك عبدالعزيــز فهــد للبتــرول والمعــادن ،الملــك خالد،وتبــوك ) حيــث
تــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي
،وأعــد اســتبانة كأداة للدراســة ،وتوصلــت الدراســة إلــى ارتفــاع قيمــة المشــاركة مــن
قيــم المواطنــة التــي تســهم فــي تعزيــز األمــن الوقائــي ،وأمــا غالبيــة المبحوثيــن يميــل
إلــى تقديــم المســاعدة اآلخريــن إضافــة إلــى أن غالبيــة المبحوثيــن يتقيــدون باألنظمــة
والتعليمــات خــارج الوطــن بصــورة أفضــل ،كذلــك أظهــر نتائــج الدراســة أن هنــاك اثنــي عشــر
معوقــً تعــوق مــن إمكانيــة ممارســة قيــم المواطنــة علــى الوضــع المطلــوب منهــا :عــدم
تناســب الدخــل مــع غــاء المعيشــة ،ارتفــاع األســعار ،البطالــة ،انتشــار الواســطة.
بينمــا ســعت دراســة الســيد ،وإســماعيل ( )2010إلــى التعــرف علــى دور الجامعــة فــي توعيــة
الطــاب بمبــادئ المواطنــة فــي ظــل تأثيــرات التحديــات العالميــة المعاصــرة ،والوقــوف
علــى مســتوى وعــى طــاب الجامعــة بمبــادئ المواطنــة ،واســتخدمت الدراســة المنهــج
الوصفــي ،وتمثلــت أداة الدراســة فــي اســتبانة طبقــت علــى عينــة مــن طــاب الفرقــة
الرابعــة ببعــض كليــات جامعــة الزقازيــق بلغــت  1374طالبــً ،وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى ان
الجامعــة ال تســاهم بصــورة فعالــة فــي توعيــة الطــاب بمبــادئ المواطنــة ،ممــا يتطلــب
إعــادة النظــر فــي العمليــة التعليميــة فــي الجامعــات مــن كافــة جوانبهــا ،وتحديــد
األدوار واألهــداف لكافــة العامليــن فــي الجامعــة ،وتفعيــل النشــاطات األكاديميــة وغيــر
األكاديميــة فــي الجامعــة تعزيــزًا لمبــادئ المواطنــة والمحافظــة عليهــا ،وقدمت الدراســة
تصــورًا يشــمل مجموعــة مــن األســس والركائــز التــي تتضمــن تنميــة وعــى طــاب الجامعــة
بمبــادئ المواطنــة.
دراســة عمــارة (:)2010وهدفــت هــذه الدراســة إلــى تحديــد بعــض قيــم المواطنــة الالزمــة
لمواجهــة تحديــات الهويــة الثقافيــة والتــي يتعيــن علــى أســتاذ الجامعــة تنميتهــا لــدى
الطــاب لمواجهــة هــذه التحديــات ،وكشــفت عــن واقــع الممارســات التــي يقــوم بهــا
239

أســتاذ الجامعــة فــي تنميــة بعــض قيــم المواطنــة ،واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي
مســتعينة بــأداة االســتبانة التــي طبقــت علــى عينــة قوامهــا 700طالــب مــن طــاب جامعــة
اإلســكندرية ،وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج منهــا :وجــود قصــور فــي قيــام
أســتاذ الجامعــة بــدوره فــي تنميــة قيــم المواطنــة مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة،
خاصــة قيــم االنتمــاء والــوالء والتســامح واحتــرام األخــر وقيــم الوعــي السياســي وقيــم العمل
الجماعــي التطوعــي ،واقترحــت الدراســة تصــورًا يشــتمل علــى مجموعــة مــن اآلليــات لتحســين
دور أســتاذ الجامعــة فــي تنميــة بعــض قيــم المواطنــة لــدى طالبــه.
دراســة العازمــي والرميضــى ( :)2011وهدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور المعلميــن
فــي تنميــة القيــم الوطنيــة لــدى طلبــة المــدارس الثانويــة فــي دولــة الكويــت ،والتعرف عمــا إذا
كان هنــاك فــروق فــي دور المعلميــن بشــأن تنميــة القيــم الوطنيــة تعــزى لمتغيــرات الجنــس
وســنوات الخبــرة والمنطقــة التعليميــة ،ولتحقيــق هــذا الهــدف تــم إعــداد أداة االســتبانة التــي
اشــتملت علــى مجموعــة مــن القيــم الوطنيــة ،وطبقــت علــى عينــة عشــوائية مــن المعلميــن
والمعلمــات فــي مــدارس المرحلــة الثانويــة ،وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج مــن أهمهــا :أن
تقديــرات أفــراد العينــة لــدور المعلميــن فــي تنميــة القيــم الوطنيــة جــاءت بدرجــة كبيــرة فــي
جميــع المجــاالت ،ووجــدت فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى لمتغيــر الجنــس وســنوات الخبــرة
والمنطقــة التعليميــة ،وأوصــت الدراســة بتشــجيع المواطنــة والقيــم الوطنيــة لــدى الطــاب
خاصــة القيــم التــي تهتــم بالمجــال السياســي ،واالهتمــام بإعــداد وتدريــب المعلميــن علــى
تعليــم القيــم ،باســتخدام األســاليب والتقنيــات الحديثــة التــي أثبتــت نجاحهــا فــي تعليــم
القيــم.
دراســة داوود ( :)2011وهــذه الدراســة هدفــت إلــى التعــرف علــى مفهــوم المواطنــة ،والمكونات
األساســية للمواطنــة ،والوقــوف علــى دور جامعــة كفــر الشــيخ فــي تنميــة قيــم المواطنــة
لــدى الطلبــة ،والتوصــل إلــى مقترحــات لتفعيــل دور الجامعــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى
الطلبة.
واســتخدام الباحــث المنهــج الوصفــي وقــام ببنــاء أداة الدراســة حيــث اشــتملت علــى المحــاور
التاليــة :اإلدارة الجامعيــة ،األنشــطة الطالبيــة ،المناهــج الجامعيــة ،األســتاذ الجامعــي .وتكونــت
عينــة الدراســة مــن (  )2000طالبــً وطالبــة مــن طلبــة الفرقــة الثالثــة والرابعــة بجامعــة كفــر
الشــيخ .وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج منهــا :عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــً
بيــن متوســطات عينــة الدراســة فــي اســتجاباتهم لــدور الجامعــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة
لــدى الطلبــة تعــزى إلــى اختالفهــم فــي الكليــة ،وذلــك لجميــع المحــاور وللدرجــة الكليــة
مــا عــدا فــي المحــور المتعلــق بالمناهــج الدراســية فإنــه توجــد فــروق دالــة إحصائيــً عنــد
مســتوى الداللــة (  )a=05 .0ولصالــح الكليــات اإلنســانية ،وعــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــً بيــن
متوســطات عينــة الدراســة فــي اســتجاباتهم لــدور الجامعــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى
الطالبــة تعــزى إلــى اختالفهــم فــي الجنــس ،وذلــك لجميــع المحــاور وفــي الدرجــة الكليــة.
وهدفــت دراســة الخوالــدة ( )2013إلــى التعــرف علــى مســتوى دور عضــو هيئــة التدريــس فــي
الجامعــات األردنيــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة ،حيــث تــم اســتخدام
اســتبانة اشــتملت علــى( )94فقــرة طبقــت علــى عينــة قوامهــا (  )928طالبــً وطالبــة وأظهــرت
النتائــج :أن مســتوى دور عضــو هيئــة التدريــس فــي تنميــة قيــم المواطنــة كان متوســطا
بصــورة عامــة فــي المجــاالت كافــة ،كمــا وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
لــدور عضــو هيئــة التدريــس فــي تنميــة قيــم المواطنــة يعــزى لمتغيــر الجنــس ولصالــح الذكور
ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى لمتغيــر نــوع الكليــة ولصالــح الكليــات اإلنســانية.
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وســعت دراســة العوامــرة والزبــون (  )2014إلــى التعــرف علــى دور الجامعــات األردنية الرســمية
فــي تعزيــز تربيــة المواطنــة وعالقتهــا بتنميــة االســتقاللية الذاتيــة لــدى طلبة كليــات العلوم
التربويــة مــن وجهــة نظرهــم ،وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع طلبــة البكالوريــوس
فــي كليــات العلــوم التربويــة فــي الجامعــات الرســمية والبالــغ عددهــم ( )6929طالبــا
وطالبــة للعــام الدراســي  ،2012/2011وتــم اســتخدام أداة الدراســة المكونــة ( )55فقــرة علــى
عينــة الدراســة والمقــدرة ( )680طالبــً وطالبــة دورًا مرتفعــا للجامعــات الرســمية فــي تعزيــز
قيــم المواطنــة لــدى الطلبــة ،كمــا أظهــرت النتائــج أن قيــم العدالــة جــاءت بالمرتبــة األولــى
ثــم قيــم الواجبــات فاحتــرام القانــون وأخيــرًا قيــم الحقــوق.
2الدراسات االجنبية:هدفــت دراســة ســون( )2010،Sonإلــى تقييم تربيــة المواطنة فــي التعليم الثانوي فــي انجلترا
مــن وجهــة نظــر المعلميــن والطــاب ،واســتعانت الدراســة بالمنهــج الوصفــي ،واســتخدمت
أداتيــن همــا :االســتبانة والمقابلــة التــي طبقتــا علــى عينــة مــن المعلميــن والطــاب فــي 18
مدرســة ،وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أبرزهــا أن الطريقة التي يكتســب
الطــاب مــن خاللهــا قيــم المواطنــة تؤثــر فــي اختيــار األســاليب المناســبة لتقيــم المواطنــة
لــدى الطــاب ،حيــث تــردد الطــاب فــي اســتخدام طــرق مختلفــة لتقييــم المواطنــة لديهم
ألن هــذه الطــرق ليــس لهــا صلــة بالمحتــوى الدراســي ،كمــا أشــارت النتائــج إلــى أن اتجاهــات
الطــاب نحــو المواطنــة تتوقــف علــى نوعيــة المعلــم ألنــه هــو الــذي يوجــه الطــاب إلــى
المفاهيــم والقيــم التــي تســهم فــي تربيــة المواطنــة ،وفــى ضــوء النتائــج أوصــت الدراســة
بمجموعــة مــن المقترحــات للنهــوض بواقــع تربيــة المواطنــة فــي المــدارس الثانويــة.
وســعت دراســة هــو مارتــن ويــاب (  ) 2011،Ho، MartinYapإلــى التعــرف علــى كيفيــة فهــم
بعدهــم مواطنيــن حيــث تــم إجــراء مقابــات فرديــة مــع
الطلبــة فــي ســنغافورة أدوارهــم
ّ
( )62طالبــا وطالبــة مــن ( )17مدرســة ثانويــة وتكونــت أســئلة المقابلــة مــن معرفــة مفهــوم
الديمقراطيــة ،والمواطنــة وتصوراتهــم للمنــاخ المدرســي ومناهــج الدراســات االجتماعيــة
ودور الحكومــة الســنغافورية فــي تنميــة قيــم المواطنــة ،وأظهــرت النتائــج أن هنــاك تباينــا
فــي فهــم الطلبــة لمفهــوم الديمقراطيــة والمواطنــة ،وأن غالبيــة الطلبــة لديهــم نقــص
فــي معرفــة حقوقهــم السياســية والمبــادئ الديمقراطيــة ،وأن طلبــة المســار األكاديمــي
لديهــم فهــم أفضــل للعمليــة السياســية ومفهــوم المواطنــة.
كمــا هدفــت دراســة همبريــس (  ) 2011، Humphreysإلــى معرفــة القيــم واالتجاهــات لــدى
الجيــل الجديــد مــن أجــل مواطنــة فاعلــة حيــث اســتخدم أداة مكونــة مــن (  )68فقــرة
تمثــل مقيــاس التغيــر االجتماعــي للتنميــة وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )421طالبــً وطالبــة
مــن جامعــة ليتوانيــا ،وأظهــرت النتائــج أن للتعليــم دورًا حاســمًا فــي تنميــة قيــم المواطنــة
وأن قيــم االنتمــاء والتكافــل هــي األعلــى بيــن الطلبــة.
وحاولــت دراســة جراســيا وآخــرون ()2012 ،.Garcia & et. Alالكشــف عــن أفــكار وتوجهــات
طــاب المــدارس الثانويــة االســبانية حــول المواطنــة ،حيــث طبقــت اســتبانة علــى عينــة
بلغــت  2424مــن طــاب المرحلــة الثانويــة مــن مختلــف الصفــوف الدراســية فــي خمــس
مناطــق ذاتيــة الحكــم هــي :مدريــد ،بــاد الباســك ،إكســتريمادورا ،وجــزر الكنــاري ،واألندلــس.
Madrid، the Basque Country، Extremadura، the Canary Islands and Andalusia.
وهدفــت االســتبانة إلــى تقييــم وعــى الطــاب بالمفاهيــم العالميــة للمواطنــة فــي عــدة
أبعــاد مختلفــة ،مثــل :الديمقراطيــة ،والتنــوع ،والعولمــة ،والتنميــة المســتدامة ،اإلمبراطورية
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واإلمبرياليــة ،والطاقــة ،والتحامــل والتمييــز والعنصريــة والهجــرة وحقــوق اإلنســان .وأشــارت
نتائــج الدراســة إلــى أن الطــاب يحملــون اتجاهــا تقليديــا نحــو المواطنــة العالميــة ،وأشــارت
النتائــج إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا فــي إدراك مفاهيــم المواطنــة وحقــوق اإلنســان
بيــن أفــراد العينــة حســب الرتبــة والســن ،وكانــت هنــاك أيضــا اختالفــات حســب الجنــس،
ونــوع المدرســة والخلفيــة االجتماعيــة والثقافيــة للطــاب ،كمــا وجــدت فــروق دالــة
إحصائيــا فــي مفهــوم المواطنــة بيــن الطــاب المهاجريــن وغيــر المهاجريــن ،وأوصــت
الدراســة بأهميــة تطويــر وجهــة نظــر عالميــة للمواطنــة أكثــر توجهــا إلــى تعزيــز العدالــة
االجتماعيــة وحقــوق اإلنســان.
التعقيب على الدراسات السابقة:
 تناولــت الدراســات الســابقة تنميــة المواطنــة فــي ســياقات وإبعــاد مختلفــة فمنهــا مــنهــدف إلــى تنميــة قيــم المواطنــة والكشــف عــن دورهــا علــى مســتوى التعليــم العــام
والتعليــم الجامعــي لدى الطــاب مثــل دراســات Garcia(،)2011،Ho،Martin andYap )2010،Son
)2012 & et. alودراســة دراســة الســيد ،وإســماعيل ( )2010وبعــض الدراســات ســعت الــى تحديــد
العالقــة بيــن قيــم المواطنــة واألمــن الفكــري لــدى الطــاب مثــل دراســة القحطانــي (
،)2010وبعضهــا هدفــت الــى التعــرف علــى تأثيــر االنفتــاح الثقافــي علــى مفهــوم المواطنــة
وأبعادهــا مثــل دراســة العامــر ( )1426
 أشــارت بعــض الدراســات الســابقة إلــى أهميــة الجامعــة بجميــع كلياتهــا فــي تنميــة قيمالمواطنــة لــدى الطالب ،مثــل :دراســة داوود ()2011
 أكــدت العديــد مــن الدراســات الســابقة علــى الــدور الهــام الــذي يضطلــع بــه المعلــمفــي تنميــة المواطنــة وأشــارت بعــض هــذه الدراســات إلــى أن مــن المعوقــات األساســية
التــي تحــول دون تحقيــق أهــداف التربيــة علــى المواطنــة ضعــف إعــداد المعلــم فــي مجال
تربيــة المواطنــة ،ومــن أمثلتهــا لدراســات الســابقة التــي تناولــت المواطنــة فــي مــدارس
التعليــم العــام
 أوصــت غالبيــة الدراســات الســابقة علــى التركيــز علــى تنميــة قيــم المواطنــة ومراجعــةالمناهــج التعليميــة والعمــل علــى بنائهــا فــي ضــوء أهــداف تربيــة المواطنــة.
منهج الدراسة وإجراءاتها الميدانية:
اعتمــدت الباحثتــان فــي هــذا الدراســة علــى المنهــج الوصفــي االرتباطــي ألنــه يــاءم طبيعة
مشــكلة البحــث الحاليــة ،ويســاعد علــى إلقــاء الضــوء علــى مختلــف جوانبهــا عــن طريــق
الوصــف والتحليــل .فقــد عـ ّـرف لويــس كوهيــن ( )1990المنهــج الوصفــي بأنــه :المنهــج الــذي
يهــدف إلــى وصــف مــا هــو كائــن ،ومــن َّثــم تفســيره.
مجتمع الدراسة:
يتكــون مجتمــع الدراســة األصلــي مــن طالبــات كليــة التربيــة فــي جامعــة الجــوف برنامــج
الدبلــوم العــام فــي التربيــة المنتظمــات فــي الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام الجامعي
1438/37هـــ ،والبالــغ عددهــم (  ) 102حســب الســجالت الرســمية لعمــادة الدراســات العليــا.
أدوات الدراسة:
لتحقيــق أهــداف الدراســة أعــدت الباحثتــان األداة ،بالرجوع إلى مقاييس الدراســات الســابقة،
وقامــت الباحثتــان ببنــاء مقيــاس لقيــاس إســهام برنامــج الدبلــوم العــام فــي التربيــة فــي
تنميــة قيــم المواطنــة ،وتكــون مــن جزأيــن ،الجــزء األول يحتــوي علــى المعلومــات األوليــة
والجــزء الثانــي احتــوى علــى ( )40فقــره موزعــة على أربعــة أبعاد ،بعــد اإلدارة ،وبعــد المقررات
الدراســية ،وبعــد أعضــاء هيئــة التدريــس ،وبعــد األنشــطة الطالبيــة.
وقامت الباحثتان بإيجاد الخصائص السيكومترية للمقياس وفقا للخطوات اآلتية:
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صدق أدوات الدراسة:
 -1صــدق المحكميــن :مــن أجــل التأكــد مــن صــدق األداة و مــدى صالحيتهــا لإلجابــة
علــى التســاؤالت المطروحــة فــي دراســة الحاليــة ،تــم عــرض المقيــاس فــي صورتهــا
ألوليــة علــى مجموعــة مــن األســاتذة المحكــم ينفــي بعــض تخصصــات التربيــة وعلــم
النفــس وذلــك مــن اجــل معرفــة مــدى قــدرة األداة علــى قيــاس الجوانــب التــي وضعــت
لقياســها ،ومــدى مالئمــة البنــود لألبعــاد ومــدى مالئمــة البدائــل الخاصــة باإلجابــة.
صدق البناء (االتساق الداخلي) لمقياس تنمية قيم المواطنة:
لمعرفــة االتســاق الداخلــي لعبــارات أبعــاد مقيــاس تنميــة قيــم المواطنــة ،قامــت
ً
مشــاركا تــم اختيارهــم
الباحثتــان بتطبيقــه علــى عينــة اســتطالعية حجمهــا ()40
بالطريقــة العشــوائية البســيطة مــن مجتمــع الدراســة الحاليــة ،ومــن ثــم قامــت
الباحثتــان بعــد التصحيــح بإدخــال البيانــات الحاســب اآللــي ،ومــن ثــم حســاب معامــل
ارتبــاط بيرســون بيــن كل بنــد مــع مجمــوع البنــود مــع مجمــوع البنــود التــي يقــع ضمنها،
فأظهــرت نتيجــة هــذا اإلجــراء الجــدول التالــي:
جــدول رقــم ( )1معامــل ارتبــاط بيرســون لمعرفــة عالقــة كل بنــد مــع مجمــوع البنــود
لمقيــاس تنميــة قيــم المواطنــة.

يتضــح مــن الجــدول أعــاه أن جميــع البنــود موجبــة ومرتفعة االرتبــاط مع مجمــوع بنود
االبعــاد التــي تقــع تحتهــا ،ولذلــك قامــت الباحثتــان باســتخدامها جميعــا الســتخراج
معاملــي الثبــات والصــدق ألبعــاد مقيــاس تنميــة قيــم المواطنــة.
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جــدول ( )2معاملــي الثبــات والصــدق باســتخدام معادلــة الفاكرونبــاخ لمقيــاس تنميــة
قيــم المواطنــة

يتضــح مــن الجــدول أعــاه أن جميــع أبعــاد مقيــاس تنميــة قيــم المواطنــة لهــا معامــات
ثبــات وصــدق مرتفعــة ممــا يعنــى صالحيــة اســتخدامها فــي هــذه الدراســة مــن أجــل
األغــراض التــي أعــدت لهــا.
نتائج الدراسة:
يتــم فــي هــذا الجــزء اســتعراض أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة وذلــك مــن
خــال اســتعراض كل ســؤال ،واالختبــار االحصائــي المســتخدم فــي التحــق منــه ،ومــن ثــم
اســتعراض الجــدول الــذي نجــم عــن هــذا اإلجــراء مصحوبــا باســتنتاج موجــز يوضــح معنــى
النتيجــة ،وفيمــا يلــي عــرض لنتائــج أســئلة الدراســة الحاليــة:
الســؤال األول :ينــص هــذا الســؤال علــى (مــا دور اإلداري فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى
طالبــات برنامــج الدبلــوم العــام فــي التربيــة بكليــة التربيــة جامعــة الجــوف مــن وجهــة
نظرهــن؟) .ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال اســتخدمت الباحثتــان اختبــار (ت) للمجموعــة
الواحــدة ،فأظهــرت نتيجــة هــذا اإلجــراء الجــدول التالــي:
جــدول( )3اختبــار (ت) للمجموعــة الواحــدة لمعرفــة الســمة العامــة المميــزة لــدور اإلداري
فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طالبــات الدبلــوم العالــي فــي التربيــة بكليــة التربيــة
جامعــة الجــوف (ن=.)91
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الجــدول أعــاه يوضــح إن دور اإلدارة يتســم بالفعاليــة الدالــة إحصائيــا فــي تنميــة
المواطنــة بقيمــة احتمالــه ( ) .،01وتعــزو الباحثتــان هــده النتيجــة إلــى حــرص اإلدارة
علــى تعزيــز قيــم المواطنــة باعتبارهــا قيــم أساســية فــي بنــاء مجتمــع صالــح ومســتقر،
وان للكليــات دور كبيــر فــي تخريــج طالبــات متمســكات بقيــم المواطنــة قــادرات علــى
تربيــة جيــل صالــح ،وهــذا يؤكــد إســهام اإلدارة بفاعليــة فــي تعزيــز قيــم المواطنــة،
ألنهــا يقــع عليهــا توفيــر البيئــة العلميــة المناســبة والمنــاخ االنســاني الــذي يعلــي
مــن قيــم الترابــط االجتماعــي ،وتدعــم قيــم المســئولية االجتماعيــة ،وتجعــل العمــل
ديمقراطيــا فــي ظــل منــاخ إداري مفتــوح ،وتؤكــد هــذه النتيجــة مــا تضمنتــه وثيقــة
سياســة التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية والصــادرة عــام (.)1390
وقــد أســهمت الجامعــات الســعودية ومنهــا جامعــة الجــوف بشــكل فعــال وواضــح
فــي تنميــة المجتمــع الســعودي وتطويــره مــن خــال توعيــة الطــاب بأهميــة الوطــن
وضــرورة الممارســة الفعليــة والحقيقيــة لقيــم المواطنــة حيــث وفــرت البيئــة المناســبة
للتفاعــل وتبــادل اآلراء بيــن الطلبــة.
وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة الصبيــح (  )1426التــي توصلــت إلــي أن ( )%80
مــن الطــاب يدركــون حقــوق المواطنــة وواجباتهــا ،وتتفــق أيضــا مــع القحطانــي(
 )2010التــي توصلــت إلــى ارتفــاع قيمــة المشــاركة مــن قيــم المواطنــة التــي تســهم
فــي تعزيــز األمــن الوقائــي لــدى طــاب الجامعــة ،وأمــا غالبيــة المبحوثيــن يميلــوا إلــى
تقديــم المســاعدة اآلخريــن إضافــة إلــى أن غالبيــة المبحوثيــن يتقيــدون باألنظمــة
والتعليمــات خــارج الوطــن بصــورة أفضــل ،وتتفــق أيضــا مــع دراســة العوامــرة والزبــون
(  )2014التــي أظهــرت النتائــج أن قيــم العدالــة جــاءت بالمرتبــة األولــى ثــم قيــم
الواجبــات فاحتــرام القانــون وأخيــرًا قيــم الحقــوق ،وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة أيضــا
مــع (  )2011،Humphreysالتــي أظهــرت النتائــج أن للتعليــم دورًا حاســمًا فــي تنميــة
قيــم المواطنــة وأن قيــم االنتمــاء والتكافــل هــي األعلــى بيــن الطــاب.
وتختلــف مــع دراســة القطــب ( )2006التــي توصلــت إلــى أن الجامعــة المصريــة تســهم
بدرجــة ضعيفــة إلــى متوســطة فــي تعميقهــا لقيــم االنتمــاء لــدى الطلبــة ،وتدنــى دور
الجامعــة فــي تعميــق قيــم االنتمــاء لــدى طالبهــا ،وتختلــف أيضــا مــع دراســة الســيد
وإســماعيل ( )2010التــي توصلــت إلــى إن الجامعــة ال تســاهم بصــورة فعالــة فــي
توعيــة الطــاب بمبــادئ المواطنــة.
الســؤال الثانــي :ينــص هــذا الســؤال علــى (مــا دور المقــررات الدراســية فــي تنميــة قيــم
المواطنــة لــدى طالبــات برنامــج الدبلــوم العــام فــي التربيــة بكليــة التربيــة جامعــة
الجــوف مــن وجهــة نظرهــن؟) .ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال اســتخدمت الباحثتــان
اختبــار (ت) للمجموعــة الواحــدة ،فأظهــرت نتيجــة هــذا اإلجــراء الجــدول التالــي:
جــدول( )4اختبــار (ت) للمجموعــة الواحــدة لمعرفــة الســمة العامــة المميــزة لــدور
المقــررات الدراســية فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طالبــات برنامــج الدبلــوم العالــي
فــي التربيــة بكليــة التربيــة جامعــة الجــوف (ن=.)91
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جــدول ( )4يوضــح إن دور المقــررات الدراســية يتســم بالفعاليــة الدالــة إحصائيــا فــي
تنميــة المواطنــة بقيمــة احتمالــه ( ) .،01وهذا يدل على إن المقررات الدراســية لها دور
وأهميــة بالغــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى الطالبــات بمــا تتضمنــه مــن محتــوى
معرفــي ومواقــف ومــن خــال توجيــه اتجاهــات الطالبــات الثقافيــة واالجتماعيــة
وإمــداد الطالبــات بالمعلومــات والخبــرات التــي مــن شــانها أن تعــزز لديهــن قيــم
المواطنــة ،وتثــري عقولهــن وأفكارهــن ،وتحقــق التــوازن فــي شــخصياتهن ،وتتفــق
نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة بنــي صعــب (  )1428حيــث قــام بتحليــل محتــوى
منهــج التربيــة البدنيــة ،ومنهــج التربيــة الوطنيــة واســتخلص القيــم التــي ينميهــا كل
منهمــا ،وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة أيضــا مــع دراســة (  ) 2011،Humphreysالتــي
أظهــرت النتائــج أن للتعليــم دورًا حاســمًا فــي تنميــة قيــم المواطنــة وأن قيــم
االنتمــاء والتكافــل هــي األعلــى بيــن الطلبــة ،وتختلــف نتائــج هــذه الدراســة مع دراســة
( )2010،Sonحيــث تــردد الطــاب فــي اســتخدام طــرق مختلفــة لتقييــم المواطنــة
لديهــم ألن هــذه الطــرق ليــس لهــا صلــة بالمحتــوى الدراســي.
الســؤال الثالــث :ينــص هــذا الســؤال علــى (مــا الــدور األكاديمــي ألعضــاء هيئــة
التدريــس فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طالبــات برنامــج الدبلــوم العــام فــي
التربيــة بكليــة التربيــة جامعــة الجــوف مــن وجهــة نظرهــن؟) .ولإلجابــة علــى هــذا
الســؤال اســتخدمت الباحثتــان اختبــار (ت) للمجموعــة الواحــدة ،فأظهــرت نتيجــة هــذا
اإلجــراء الجــدول التالــي:
جــدول( )5اختبــار (ت) للمجموعــة الواحــدة لمعرفــة الســمة العامــة المميــزة لــدور
األكاديمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طالبــات
الدبلــوم العالــي فــي التربيــة بكليــة التربيــة جامعــة الجــوف (ن=.)91

يوضــح جــدول ( )5إن الــدور االكاديمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس يتســم بالفعاليــة
الدالــة إحصائيــا فــي تنميــة المواطنــة بقيمــة احتماليــة ( ،) .،01وتفســر الباحثتــان
ذلــك بــان الجامعــات الســعودية تحــرص علــى تنميــة قيــم المواطنــة التــي تعمــل
علــى التماســك والتعــاون بيــن منســوبيها وحثهــم علــى االلتــزام بالقوانيــن واألنظمة،
وتحمــل المســئولية فــي العمــل ،وعلــى التســامح والمرونــة والتعامــل بحكمــة ،ممــا
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ينعكــس جليــا علــى ســلوك الطالبــات ويعــزز قيــم التعــاون والتســامح بينهــن ،كمــا ذكــر
أبــو حشــيش( )2010إن أســتاذ الجامعــة يجــب أن يكــون قــدوة حســنة أمــام الطــاب
وقيامــه بــدور المربــي الفاضــل الــذي تتجســد فــي شــخصية تلــك القيــم ويكــون أقــرب
إلــى الديمقراطيــة ويكــون عالقــات وديــة بينــه وبيــن الطلبــة ،ويحترمهــم ويســمع لهــم
ويســمح لهــم بالتعبيــر عــن رأيهــم بحريــة .وتختلــف نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة
عمــارة ( )2010وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج منهــا :وجــود قصــور فــي
قيــام أســتاذ الجامعــة بــدوره فــي تنميــة قيــم المواطنــة مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة
الدراســة ،وتتفــق مــع دراســة الخوالــدة ( )2013التــي توصلــت إلــى إن مســتوى دور عضــو
هيئــة التدريــس فــي تنميــة قيــم المواطنــة كان متوســطا بصــورة عامــة فــي المجــاالت
كافــة .وتتفــق أيضــا مــع دراســة  ))2010،Sonالتــي أشــارت النتائــج إلــى أن اتجاهــات
الطــاب نحــو المواطنــة تتوقــف علــى نوعيــة المعلــم ألنــه هــو الــذي يوجــه الطــاب إلــى
المفاهيــم والقيــم التــي تســهم فــي تربيــة المواطنــة ،وتتفــق أيضــا دراســة العازمــي
والرميضــى ( )2011التــي توصلــت إلــى إن تقديــرات أفــراد العينــة لــدور المعلميــن فــي
تنميــة القيــم الوطنيــة جــاءت بدرجــة كبيــرة فــي جميــع المجــاالت.
السؤال الرابع:
ينــص هــذا الســؤال علــى (مــا دور األنشــطة الطالبيــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة
لــدى طالبــات برنامــج الدبلــوم العــام فــي التربيــة بكليــة التربيــة جامعــة الجــوف مــن
وجهــة نظرهــن؟) .وإلجابــة عــن هــذا الســؤال اســتخدمت الباحثتــان اختبــار (ت) للمجموعة
الواحــدة ،فأظهــرت نتيجــة هــذا اإلجــراء الجــدول التالــي:
جــدول( )6اختبــار (ت) للمجموعــة الواحــدة لمعرفــة الســمة العامــة المميــزة لــدور
االنشــطة الطالبيــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طالبــات برنامــج الدبلــوم العالــي
فــي التربيــة بكليــة التربيــة جامعــة الجــوف (ن=.)91

يوضــح جــدول( )6أن دور األنشــطة الطالبيــة يتســم بالفعاليــة الدالــة إحصائيــا فــي
تنميــة المواطنــة بقيمــة احتمالــه () .،01وتفســر الباحثتــان هــذه النتيجــة بــأن األنشــطة
الطالبيــة المعــدة بطريقــة مخططــة ومنظمــة تشــبع حاجــات الطالبــات فــي تنميــة
قيــم المواطنــة ،وترســخ قيــم الحريــة ،وتنمــي قيمــة العمــل التطوعــي ،وهــذا مــا ذكــره
القطــب( )2006وتعتبــر األنشــطة الطالبيــة مجــاال أساســيا إلثــراء معلومــات الطالــب
وخبراتــه العلميــة والحياتية،وتشــكيل اتجاهاتــه االيجابيــة ،وإكســابه المهــارات والخبــرات
العلميــة ،وتحقيــق التواصــل بينــه وبيــن زمالئــه وأســاتذته ،وتوفيــر حيــز مــن األمــان
االجتماعــي ،كمــا أنهــا تعمــل علــى تقويــة روح المشــاركة الجــادة والعمــل بــروح الفريــق
بمــا يحقــق تعميــق قيــم المواطنــة لــدى الطــاب.
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التوصيات:
 على اإلدارة تنمية مشاعر الفخر واالعتزاز بالكلية. تفعيل قيم المواطنة من خالل الندوات والمؤتمرات. علــى أعضــاء هيئــة التدريــس إتبــاع األســاليب والتقنيــات الحديثــة فــي تعليــمالقيــم.
 تعزيز قيم العمل التطوعي لدى الطالبات. إثراء الخطط الدراسية بمفردات تعزز قيم المواطنة. أن تتضمــن المقــررات الدراســية قيــم المواطنــة ،وااللتــزام بمعاييــر المجتمــعوعاداتــه وتقاليــده.
مراعاة توزيع فرص المشاركة بين الطالبات في االنشطة الطالبية دون تمييز. تنوع االنشطة الطالبية.المقترحات:
إجــراء دراســة مقارنــة مماثلــة لهــذه الدراســة فــي تنميــة قيــم المواطنــة بيــن
جامعــات مختلفــة داخــل المملكــة.
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 2323الصبيــح ،عبــد اهلل بــن ناصــر (1426ه) :المواطنــة كمــا يتصورهــا طــاب المرحلــة الثانويــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية وعالقــة ذلــك ببعــض المؤسســات االجتماعيــة بحــث مقــدم إلــى اللقــاء الثالــث عشــر لقــادة العمــل التربوييــن
المنعقــد فــي منطقــة الباحــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية .مجلــة المعرفــة العــدد/www. almarefh. org 120
 2424العازمــي ،مزنةســعد ،والرميضــي ،خالــد مجبــل .) 2011( .دور المعلــم يــن فــي تنميــة القيــم الوطنيــة لــدى لطلبــة
المــدارس الثانويــة فــي دولــة الكويــت ،المجلــة التربويــة بجامعــة الكويــت ،المجلــد الخامــس والعشــرون ،العــدد التاســع
والتســعون ،الجــزء الثانــي ،يونيــه.
2525العاجــز ،فــؤاد .)2006( .دور الجامعــة اإلســامية فــي تنميــة بعــض القيــم مــن وجهــة نظــر طلبتهــا ،مجلــة
الجامعــة اإلســامية ،ج ،15ع.1
 2626العامــر ،عثمــان بــن صالــح (1426هـــ) أثــر االنفتــاح الثقافــي علــى مفهــوم المواطنــة لــدى الشــباب الســعودي «دراســة
استكشــافية « بحــث مقــدم إلــى اللقــاء الثالــث عشــر لقــادة العمــل التربوييــن المنعقــد فــي منطقــة الباحــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية .مجلــة المعرفــة العــدد/www. almarefh. org 120
 2727العــزاوي ،ســامي مهــدي .) 2012( .مفهــوم المواطنــة لــدى الشــباب العراقــي ،مركــز أبحــاث الطفولــة واألمومــة:
جامعــة ديالــى ،المجلــد الســابع.
 2828العقيــل ،والحبــاري ،عصمــت ،حســن .) 2014( .دور الجامعــات األردنيــة فــي تدعيــم قيــم المواطنــة ،المجلــة األردنيــة فــي

249

العلــوم التربويــة .مجلــد 10 ،العــدد .4
 2929عمــارة ،ســامي فتحــي .)2010( .دور أســتاذ الجامعــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة لمواجهــة تحديــات الهويــة الثقافية
جامعــة اإلســكندرية نموذجــً ،مجلــة مســتقبل التربيــة العربيــة ،العــدد  ،64يوينــو ،المركــز العربــي للتعليــم والتنميــة
 3030العنــزي ،يوســف .) 2015( .فاعليــة برنامــج إرشــادي فــي تنميــة المســئولية االجتماعيــة والمواطنــة لــدى عينــة مــن
طــاب جامعــة تبــوك (دراســة شــبه تجريبيــة) المجلــة العربيــة للدراســات األمنيــة والتدريــب ،المجلــد  ،3العــدد .3
 3131فريحة ،نمر ( .)2006التربية الوطنية .مناهجها وطرق تدريسها ،مسقط ،وزارة التربية والتعليم.
 3232فــرج ،هانــي عبدالســتار )2005( .التربيــة والمواطنــة دراســة تحليليــة ،مجلــة مســتقبل التربيــة العربيــة ،المجلــد العاشــر،
العــدد الخامــس والثالثــون ،المركــز العربــي للتعليــم والتنميــة.
 3333فخــرو ،منيــرة ( .)1997الحريــة األكاديميــة فــي الجامعــات الخليجيــة :جامعــة البحريــن كنمــوذج .حلقــات نقاشــية
حــول دور الجامعــات ومراكــز البحــث فــي دعــم ثقافــة المجتمــع المدنــي ،القاهــرة :مركــز ابــن خلــدون.
 3434القطــب ،ســميرعبدالحميد( .)2006الجامعــة وتعميــق قيــم االنتمــاء فــي ضــوء معطيــات القــرن الحــادي والعشــرين،
«دراســةميدانية» مجلةكليةالتربيــة ،جامعــة المنصــورة ،العدد(.)60
3535القحطانــي ،عبــداهلل )2010( .قيــم المواطنــة لــدى الشــباب وإســهامها فــي تعزيــز األمــن الوقائــي ،أطروحــة
دكتــوراه غيــر منشــورة ،جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة ،الريــاض.
3636القواســمة ،أحمــد حســن .)2014( .درجــة ممارســة عضــو هيئــة التدريــس قيــم المواطنــة مــن وجهــة نظــر طلبــة
جامعــة طيبــة فــرع العــا .مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة للبحــوث فــي التعليــم العالــي.46-31 ،)1(34،
3737الكافــي ،إســماعيل عبــد الفتــاح .)2005( .موســوعة القيــم واألخــاق اإلســامية اإلســكندرية ،مركــز اإلســكندرية
للكتــاب.
3838الكــواري ،علــي ( .)2001المواطنــة والديمقراطيــة فــي الوطــن العربــي ،مجلــة المســتقبل العربــي ،مركــز دراســات
الوحــدة العربيــة.
3939مدكــور ،إبراهيــم وآخــرون ( )1975معجــم العلــوم االجتماعيــة ،أشــرف علــى إخراجــه مجمــع اللغــة العربية باالشــتراك
مــع مركــز تبــادل القيــم الثقافيــة ومنظمــة اليونســكو ،القاهــرة :الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.
 4040مناع ،هيثم ( )1997المواطنة في التاريخ العربي اإلسالمي ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.
 4141مكــروم ،عبــد الــودود .)2004( .االســهامات المتوقعــة للتعليــم الجامعــي فــي تنميــة قيــم المواطنــة ،مجلــة
مســتقبل التربيــة العربيــة ،المركــز العربــي للتعليــم والتنميــة ،مجلــد ( )10عــدد .33
 4242المشــرقي ،انشــراح إبراهيــم ( .)2007فعاليــة برنامــج التربيــة علــى المواطنــة وحقــوق اإلنســان لــدى الطفــل اليتيــم،
مقــال علــى الموقــع  ar/http:hvqu. edu. sa/page103643:بتاريــخ 1433/9/30هـــ.
 4343داوود ،عبدالعزيــز .)2011( .دور الجامعــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى الطلبــة ،دراســة ميدانيــة ،بجامعــة كفــر
الشــيخ ،المجلــة الدوليــة لألبحــاث التربويــة ،جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،العــدد (.)30
 4444لويس،كوهيــن وماثيــون ،لورنــس( .)1990مناهــج البحــث فــي العلــوم التربويــة واالجتماعيــة ،ترجمــة وليــام تــادروس،
دار النشــر ،القاهــرة.
ثانيًا :المراجع األجنبية :
45) European Commission. (2012). Citizenship Education in Europe, published by the Education, Audiovisual
and Culture Executive Agency, Text completed in May 2012 ,Brussels.
46) García, T., Ordoñez, E., Preckler, M, Sainz, V, Pérez, E, Manjarrez, M, & Jacott, L. (2012). From traditional
to cosmopolitan views on citizenship education: A new instrument for evaluation. Creating Communities: Local,
National and Global. London: CiCe, 537-528.
47) Mhlauli, M. (2011). Understanding the social studies teachers, Experiences: Conceptions of citizenship in
Botswana, International Journal of Scientific Research in Education, 180-165 ,)4&3( 4.
48) Ho, L., Alviar-Martin, T., Sim, J., & Yap, P. (2011). Civic disparities: Exploring students' perceptions of
citizenship within Singapore's academic tracks. Theory & Research in Social Education, 237-203 ,)2(39.
49) Humphreys, M. (2011). A new generation of leaders for Eastern Europe: Values and attitudes for active
citizenship. Christian Higher Education, 236-215 ,)4-3(10.
50) Son, R. (2010). citizenship in secondary Education in England, Research Paper in Education, -457 ,)4( 25
478.

250

سبل تعزيز وعي المرأة نحو الحد
من ظاهرة العنف ضدها

إعداد :
د .سارة هليل المطيري
أستاذ مساعد  -جامعة أم القرى

251

ملخص البحث
ضمــن محــور حمايــة المــرأة لتعزيــز مكانتهــا وتمكينهــا مــن القيــام بمســؤوليتها
األســرية.
األهداف:
استهدفت الدراسة ما يلي:
1.1بيــان أهميــة تعزيــز وعــي المــرأة والمجتمــع عمومــً بالعنــف أو اإليــذاء الــذي قــد
يقــع علــى المــرأة.
2.2إبراز جوانب الوعي بظاهرة العنف ضد المرأة.
ســبل تعزيــز الوعــي للحــد مــن ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة عبــر
3.3تقديــم عــدد مــن ُ
وزارتــي اإلعــام والتعليــم .
األهميــة :تظهــر مــن كونــه يســهم فــي الحــد مــن وجــود ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة
وانتشــارها فــي المجتمــع الســعودي  ،مــن خــال معالجــة أحــد أســباب وجودهــا وهــو
عــدم وعــي المــرأة بالعنــف الموجــه ضدهــا ،حيــث أن الفــرد الواعــي بقضيــة مــا يعــرف
مضامينهــا وخفاياهــا وأبعادهــا ممــا يؤثــر علــى فهمــه لهــا والتعامــل معهــا بطريقــة
وفعالــة.
إيجابيــة
َّ
المنهجيــة :ســلكت الدراســة المنهــج الوصفــي ،وفــق المباحــث التاليــة :المبحــث األول
منهــا حــول أهميــة التوعيــة ومرتكــزات تعزيــز الوعــي ،وجــاء المبحــث الثانــي عــن جوانب
الوعــي ،حيــث صنفتهــا الباحثــة فــي أربعــة أقســام :الوعــي الشــرعي ،والمعرفــي،
والقانونــي ،واإلرشــادي ،ثــم ختمــت الدراســة بالمبحــث الثالــث عــن ســبل تعزيــز وعــي
المــرأة نحــو العنــف الموجــه ضدهــا مــن خــال وزارتــي اإلعــام والتعليــم .وجــاءت أهــم
نتائــج الدراســة كاآلتــي:
التأكيــد علــى أهميــة نشــر الوعــي حــول ظاهــرة العــف األســري ،والحاجــة إلــى تكاتــفمؤسســات الدولــة للحــد منهــا؛ لتحقيــق رؤيــة  2030فــي المجــال المجتمعــي.
هناك جوانب متعددة للوعي :كالوعي الشرعي ،والمعرفي ،والقانوني ،واإلرشادي.تحتــاج وزارتــا اإلعــام والتعليــم تكثيــف الجهــود الداعمــة لشــراكاتها مــع وزارةالعمــل والتنميــة االجتماعيــة ،وبرنامــج األمــان األســري الوطنــي ،فــي ســبيل اســتمرار
التوعيــة بظاهــرة العنــف ضــد المــرأة.
بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة الدراسة:
تتطلــع المملكــة العربيــة الســعودية إلــى تنميــة شــاملة للفــرد والمجتمــع وضمــان
حيــاة أفضــل وأكمــل فــي كل المجــاالت المرتبطــة باإلنســان ،كالتعليــم ،والصحــة،
والعمــل ،والســكن ،واالقتصــاد ،وغيرهــا مــن المجــاالت التنمويــة.
وتخضــع عمليــة التنميــة إلــى ثــاث قيــم تشــكل جوهــر التنميــة وهدفهــا النهائــي
الــذي يتطلــع إلــى تحقيقــه الجميــع أفــرادًا وجماعــات ،وهــي:
1.1إشباع الحاجات األساسية لألفراد.
2.2تحقيق الذات وتأكيد الشعور باإلنسانية.
3.3إتاحة الحرية والقدرة على االختيار (الرشدان.)23 ،2005 ،
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ولذلــك نجــد أن محــاور رؤيــة المملكــة  2030تســعى لتحقيــق التنميــة بكافــة مجاالتها،
ومنهــا محــور تكويــن« :مجتمــع حيــوي بنيانــه متيــن» ،بهــدف« :تعزيــز مبــادئ الرعايــة
االجتماعيــة وتطويرهــا لبنــاء مجتمــع قــوي ومنتــج ،مــن خــال تعزيــز دور األســرة
وقيامهــا بمســؤولياتها ،وتوفيــر التعليــم القــادر علــى بنــاء الشــخصية ،وإرســاء
ّ
ممكنــة».
منظومــة اجتماعيــة وصحيــة
واألســرة هــي بطبيعــة الحــال نــواة المجتمــع الــذي نتطلــع لتنميتــه ،و ُتعــد وقايتهــا
ـــخل بتوازنهــا فــي مقدمــة أولويــات برنامــج
وعــاج مشــكالتها وحمايتهــا ممــا قــد ُي ِ
التحــول الوطنــي (– )2020أحــد برامــج رؤيــة  -2030حيــث نجــد الهــدف االســتراتيجي
األول لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة هــو :إيجــاد منظومــة متكاملــة للحمايــة
األســرية ،ويرتبــط هــذا الهــدف بأهــداف رؤيــة  2030مــن خــال :تعزيــز دور األســرة
وقيامهــا بمســؤولياتها.
وقــد وضــع البرنامــج« :نســبة الوعــي بنظــام العنــف األســري وآليــات اإلبــاغ» ،كأحــد
أهــم مؤشــرات األداء لتحقيــق هــذه الهــدف.
ولذلــك نجــد وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة وبرامــج الدولــة المختصــة باألســرة
والطفــل كبرنامــج األمــان األســري الوطنــي تحــاول تســخير كافــة إمكاناتهــا لتحقيــق
هــذه األهــداف ووقايــة األســرة مــن عوامــل التفــكك والمشــكالت التــي تهــدد
وجودهــا واســتقرارها ،ومــن أشــدها العنــف ضــد المــرأة ســواء كانــت أمــً أو أختــً
أو بنتــً أو غيــر ذلــك.
فقــد بينــت دراســة لبرنامــج األمــان األســري (د.ت) أن  %71مــن عينــة الدراســة اتفقــوا
علــى وجــود العنــف األســري والعنــف ضــد المــرأة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
وأن % 49مــن عينــة الدراســة اتفقــوا علــى أن مشــكلة العنــف األســري تشــكل ظاهــرة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،كمــا «يعتقــد كثيــر مــن المراقبيــن أنــه منتشــر فــي
المجتمــع الســعودي دون أن يحــددوا حجمــه ،وذلــك لغيــاب اإلحصــاءات الدقيقــة مــن
ً
عنفــا أســريًا إلــى الجهــات
جهــة ،وبســبب عــدم وصــول جميــع الحــاالت التــي تصنــف
الرســمية» مــن جهــة أخــرى( .مركــز رؤيــة ،2010 ،ص.)17
إن كثــرة نســب النســاء المتعرضــات للعنــف التــي بينتهــا كثيــر مــن الدراســات كدراســة
مركــز رؤيــة ( )2010عــن العنــف األســري ،تؤكــد أن هنــاك حاجــة ملحــة لزيــادة الوعــي
المجتمعــي بعامــة ووعــي المــرأة علــى وجــه الخصــوص بكافــة جوانــب الظاهــرة
الشــرعية والقانونيــة وغيرهــا.
وأول الخطــوات المطلوبــة للحــل هــو الشــعور بالمســئولية األخالقيــة والوطنيــة مــن
ِق َبــل جميــع أفــراد المجتمــع ،اســتجابة لتحــرك الحكومــة المشــكور فــي هــذا
الصــدد حيــث أصــدر مجلــس الــوزراء نظــام الحمايــة عــام 1434هـــ وتــم مــن خــال
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة وبرنامــج األمــان الوطنــي عقــد كثيــر مــن الشــراكات
اإليجابيــة مــع وزارات أخــرى لتفعيــل العمــل فــي جوانــب الوقايــة والعــاج مــن هــذه
الظاهــرة الخطيــرة ،ولكــن المســؤولية الوطنيــة ُتلــزم الجميــع باســتمرار العمــل لنقــل
ثقافــة الوعــي مــن مســتوى الوعــي الفــردي واألســري إلــى مســتوى الوعــي العــام.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعــد قضيــة العنــف ضــد المــرأة مــن أهــم القضايــا بــروزًا علــى الســاحة اإلعالميــة وخاصــة
وســائل التواصــل االجتماعــي مؤخــرًا؛ نظــرًا لمــا تشــهده المــرأة مــن اهتمامــات متزايــدة،
علــى عــدة مســتويات محليــة وإقليميــة ودوليــة.
ونظــرة فاحصــة لكثيــر مــن الدراســات ونتائــج الواقــع تعكــس اآلثــار الســلبية للعنــف ضــد
المــرأة ســواء علــى نفســها أو أســرتها أو المجتمــع بأســره .ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن عــاج
طويــل األمــد ،ومــن أمثلــة هــذه اآلثــار مــا ذكرتــه دراســة مركــز رؤيــة ( ،2010كطلــب
االنفصــال أو الطــاق ،واإلصابــة باضطرابــات نفســية وجســمية ،والتأخــر الدراســي ،واإلقــدام
علــى تعاطــي المخــدرات ،واالنحــراف األخالقــي والســلوكي.
إن تقويــم الســلوك الخاطــئ أو تصويبــه يحصــل مــن خــال تصحيــح الفكــرة أو التصــور
ـمع ِّنف أو مــن يقــع عليــه العنــف ،وتصويــب الفكــرة يكــون
الخاطــئ عنــد الفــرد ســواء الــ ُ
مــن خــال تعزيــز الوعــي نوعــً وكمــً ،فالجانــب المعرفــي كالمعلومــات حــول معرفــة
المــرأة لحقوقهــا وواجباتهــا وآليــة البــاغ والتدخــل والمتابعــة يجــب أن تكــون واضحــة
عندهــا ،وكذلــك يجــب أن يكــون تعزيــز الوعــي مكثفــً مــن خــال عــدة ســبل ومؤسســات
لمواجهتــه والحــد منــه والقضــاء علــى آثــاره ،وقــد أشــارت كثيــر مــن الدراســات إلــى
أهميــة نشــر وتعزيــز الوعــي نحــو العنــف ضــد المــرأة فــي الحــد مــن هــذه الظاهــرة ،مثــل:
دراســة (الصغيــر ،2012 ،و(قيــراط.)2014 ،
وفــي جانــب المؤسســات المعنيــة بالتوعيــة نجــد دور اإلعــام والمدرســة يعــد مــن أقــوى
األدوار المؤثــرة واألساســية فــي التوعيــة بخطــورة هــذه الظاهــرة حيــث أن كثيــر مــن حــاالت
العنــف تكــون ممنوعــة أو مقيــدة مــن الخــروج المجتمعــي ،وأســهل ســبيل للوصــول إليهــا
التوعيــة المبكــرة مــن خــال اإلعــام والمدرســة.
تؤكــد دراســة مركــز رؤيــة ( ،2010أهميــة دور اإلعــام وأن هنــاك قصــور إعالمــي للتوعيــة
بمعنــى العنــف وأنواعــه وبنشــاط وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ولجــان الحمايــة ،ففــي
دراســة اســتطالعية لمركــز باحثــات ( )1434حــول مــدى وعــي المــرأة الســعودية بحقوقهــا،
بينــت أن نســبة مــن ال تعــرف حقوقهــا  ،%32وأن نســبة مــن أجابــة بـــ :إلــى حــد مــا كانــت:
 ،%48وفــي ســؤال حــول قيــام اإلعــام بــدوره فــي توعيــة المــرأة بحقوقهــا ،بينــت %38
مــن عينــة الدراســة أن اإلعــام ال يقــوم بــدوره ،بينمــا أجابــت  %43مــن عينــة الدراســة بـــ:
إلــى حــد مــا ،بينمــا أفــادت  %12مــن أفــراد عينــة الدراســة بنعــم .أمــا فــي جانــب إســهام
مناهــج التعليــم فــي توعيــة المــرأة بحقوقهــا فقــد أجابــت  %38مــن عينــة الدراســة بأنهــا
ال تســهم ،وكانــت اإلجابــة بـــ :إلــى حــد مــا بنســبة  ، ،%39بينمــا أفــادت  %18مــن أفــراد
العينــة بنعــم.
وعليــه فقــد «أصبــح التنــاول اإلعالمــي الصحيــح لهــذه القضايــا مــن أهــم األولويــات التــي
ينبغــي أن تضطلــع بهــا وســائل اإلعــام العربيــة فــي مختلــف األشــكال والمضاميــن»
(يحيــى الل ،2010 ،ص.)6
كمــا تعتبــر المدرســة مــن أهــم المؤسســات االجتماعيــة علــى اإلطــاق ،كونهــا المســؤولة
األولــى عــن تعليــم وتربيــة الناشــئة بعــد األســرة ،وبالتالــي فهــي المدخــل إلــى تنمية شــاملة
وصامــدة فــي العصر الحالــي (بالراشــد.)2005 ،
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يؤيــد مــا ســبق مــا جــاء فــي وثيقــة برنامــج التحــول الوطنــي(– )2020أحــد برامــج رؤيــة
( )2030حيــث نجــد الهــدف االســتراتيجي الثانــي المحــدد لــوزارة الثقافــة واإلعــام« :رفــع
مســتوى الوعــي بقــرارات وانجــازات الحكومــة» ص.46
كمــا نجــد الهــدف االســتراتيجي الخامــس المحــدد لــوزارة التعليــم« :تعزيــز القيــم
والمهــارات األساســية» .ص ،63ويدخــل تحتهــا بالطبــع قيــم الرفــق ومحاربــة العنــف.
ســبل وعــي المــرأة
وبنــاء علــى كل مــا ســبق ،فــإن الدراســة الحاليــة اســتهدفت تعزيــز ُ
نحــو العنــف الموجــه ضدهــا مــن خــال اإلعــام والتعليــم .مــن خــال اإلجابــة علــى
األســئلة التاليــة:
1.1ما أهمية تعزيز وعي المرأة نحو العنف الموجه ضدها؟
2.2ما أبرز جوانب الوعي بظاهرة العنف ضد المرأة؟
ســبل تعزيــز الوعــي للحــد مــن ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة مــن خــال وزارتــي
3.3مــا ُ
اإلعــام والتربيــة؟
أهداف الدراسة:
1.1بيــان أهميــة تعزيــز وعــي المــرأة والمجتمــع عمومــً بالعنــف أو اإليــذاء الــذي قــد يقــع
علــى المــرأة عبــر وســائل اإلعــام المختلفــة ،وعبــر مؤسســات التعليــم
2.2إبــراز جوانــب الوعــي بظاهــرة العنــف ضــد المــرأة؛ ل ُتـــمثِل مضاميــن ُمقترحــة للتوعيــة
المطلوبــة عبــر وزارتــي اإلعــام والتربيــة.
ســبل تعزيــز الوعــي للحــد مــن ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة وذلــك
3.3تقديــم عــدد مــن ُ
دعمــً للشــراكة االســتراتيجية بيــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة وبرنامــج األمــان
األســري الوطنــي مــع وزارتــي اإلعــام والتعليــم.
أهمية الدراسة:
1.1إدراكا للواجــب الوطنــي واألخالقــي نحــو المســاهمة فــي تعزيــز الوعــي بالقضايــا
المؤثــرة فــي مســيرة التنميــة ورؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية لتحقيقهــا،
وتقديــرًا للجهــود المبذولــة مــن ِق َبــل وزاراتهــا وبرامجهــا فــي ســبيل حمايــة المــرأة
وتعزيــز مكانتهــا وتمكينهــا مــن القيــام بمســؤوليتها األســرية.
2.2تأتــي الدراســة اســتجابة لنــص المــادة الثامنــة عشــرة مــن نظــام الحــد مــن اإليــذاء،
حيــث ذكــرت ضمــن التدابيــر الوقائيــة المناســبة للحــد مــن اإليــذاء :زيــادة وعــي
المجتمــع بمفهــوم اإليــذاء ،وبالحقــوق الشــرعية والنظاميــة ممــا يســاعد علــى
معالجــة الظواهــر الســلوكية المؤذيــة.
3.3المســاهمة فــي تحقيــق بعــض مقترحــات وتوصيــات عدد من الدراســات بنشــر الوعي
االعالمــي ،كمقترحــات دراســة (الصغيــر ،)2012 ،ودراســة (برنامــج األمــان األســري،
د.ت) حيــث أوصــت الدراســة بإيجــاد برامــج توعيــة مكثفــة ذات مســتويات مختلفــة
موجهــة نحــو زيــادة الوعــي بظاهــرة العنــف ضــد المــرأة ،ودراســة المطيــري ()2010
باتخــاذ التدابيــر الوقائيــة للحــد مــن هــذه الظاهــرة بمــا فــي ذلــك برامــج اإلعــام
الجماهيريــة والتثقيفيــة.
4.4التركيــز علــى تعزيــز الوعــي؛ ألن الفــرد الواعــي بقضية ما يعــرف مضامينهــا وخفاياها
وفعالة.
وأبعادهــا ممــا يؤثــر علــى فهمــه لها والتعامــل معها بطريقــة إيجابيــة
َّ
5.5تقــدم الدراســة خــال مباحثهــا بعــض جهــود وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة
وبرنامــج األمــان األســري فــي الحــد مــن ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة ،وتقــدم كذلــك
بعــض المقترحــات لــوزارة اإلعــام والتعليــم فــي ذات الجانــب.
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مصطلحات الدراسة:
التوعية:يعرفهــا قيــراط ( )2014بأنهــا« :توفيــر المعلومــات والبيانــات الالزمــة والكافيــة حول قضية
أو قضايــا معينــة مــن أجــل اســتيعابها وفهمهــا والتعامــل معهــا بمســئولية وكفــاءة
واقتــدار» ص.5
تعزيز الوعي:َ
صـ ٌ
ص ِحيـ ٌ
ـد ُّل َع َلــى
ـح َو ِ
احـ ٌ
كلمــة تعزيــز فــي اللغــة :ترجــع إلــى مــادة َ
ـدَ ،يـ ُ
ـل َ
(عـ َّـز)  ،وهــي أ ْ
ــوةٍ َو َمــا َ
اه ُ
ض َ
اه َمــا (ابــن فــارس.)1979 ،
ِ
ــدةٍ َو ُق َّ
ش َّ
وعليــه فــإن المقصــود بتعزيــز الوعــي :تقويــة الوعــي نوعــً وكمــً .فــا يكفــي التنــوع
فــي ســبل ووســائل تعزيــز الوعــي بظاهــرة العنــف ضــد المــرأة بــل يجــب االهتمــام بنــوع
المعلومــات والبيانــات وأهميتهــا للفئــة المســتهدفة ومعالجتهــا لمشــاكلها وقضاياهــا
وكافــة جوانــب الظاهــرة.
العنف:الباحثــة تــرادف بيــن معنــى العنــف واإليــذاء وتعرفــه كمــا جــاء فــي وثيقــة (نظــام الحماية
مــن اإليــذاء ،2015 ،المــادة األولــى) .بأنــه« :كل شــكل مــن أشــكال االســتغالل أو إســاءة
المعاملــة الجســدية ،النفســية ،الجنســية ،أو التهديــد بــه .يرتكبــه شــخص تجــاه شــخص
آخــر ،متجــاوزًا بذلــك حــدود مــا لــه مــن واليــة عليــه أو ســلطة أو مســؤولية أو بســبب مــا
يربطهمــا مــن عالقــة أســرية أو عالقــة إعالــة أو كفالــة أو وصايــة أو تبعيــة معيشــية.
ويدخــل فــي إســاءة المعاملــة امتنــاع شــخص أو تقصيــره فــي الوفــاء بواجباتــه أو
التزاماتــه فــي توفيــر الحاجــات األساســية لشــخص آخــر مــن أفــراد أســرته أو ممــن يترتــب
عليــه شــرعًا أو نظامــً توفيــر تلــك الحاجــات لهــم».
العنف ضد المرأة:تعرفــه الباحثــة بأنــه :كل إيــذاء تتعــرض لــه المــرأة بصــورة مســتمرة متكــررة ،يتجــاوز
ضوابــط التأديــب الشــرعي.
واإليــذاء المقصــود فــي التعريــف هــو مــا شــرحته المــادة األولــى مــن نظــام الحــد مــن
اإليــذاء المذكــور ســابقًا.
منهج الدراسة:
المنهــج الوصفــي القائــم علــى جمــع كافــة المعلومــات المتوفــرة والالزمــة لفهــم
مشــكلة البحــث ،ومــن ثــم دراســتها وتحليلهــا واالســتفادة منهــا بالشــكل الــذي يجيــب
علــى أســئلة الدراســة ويحقــق أهدافهــا.
المبحث األول :أهمية التوعية ومرتكزات تعزيز الوعي
أو ً
ال :أهمية التوعية:
المقصــود بالتوعيــة كمــا مــر ســابقًا :توفيــر المعلومــات والبيانــات الالزمــة والكافيــة حــول
قضيــة أو قضايــا معينــة مــن أجــل اســتيعابها وفهمهــا والتعامــل معهــا بمســئولية
وكفــاءة واقتــدار (قيــراط ،2014 ،ص .)5وتظهــر أهميــة التوعيــة فيمــا يأتــي:
المتلقــي حــول قضيــة معينــة أو ظاهــرة مجتمعيــة؛ ســبب
 -1تفعيــل توعيــة الجمهــور أو ُ
فــي إدراك المجتمــع بمختلــف شــرائحه ومكوناتــه لخلفياتهــا وأبعادهــا وانعكاســاتها
وآثارهــا؛ وإحســاس أفــراده بمســؤولياتهم وواجباتهــم إزاء هــذه القضيــة أو الظاهــرة؛
فيحصــل التأثيــر المرغــوب ،ومــا ينتــج عنــه مــن تعديــل أو تصحيــح للســلوكيات الفرديــة
والمجتمعيــة الخاطئــة.
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و»عندمــا يــدرك الفــرد والمجتمــع الظاهــرة فــإن الجميــع -وكل مــن موقعــه وحســب
صالحياتــه وإمكانياتــه -يعمــل علــى إيجــاد الحلــول ،وتقديــم يــد المســاعدة للحــد مــن
الظاهــرة واســتئصالها» (قيــراط ،2014 ،ص.)9
 -2فــي نشــر الوعــي بقضيــة العنــف ضــد المــرأة وصــول ُميســر للفئــات المســتهدفة فــي
أماكنهــا ،وتصحيــح للمفاهيــم التــي قــد تكــون ضبابيــة أو خاطئــة ،فــي معنــى العنــف
ومحدداتــه وأضــراره الحقيقيــة.
 -3مــن أعظــم النتائــج المتحصــل عليهــا مــن التوعيــة بهــذه الظاهــرة والحــد منهــا؛ حفــظ
الضروريــات الخمــس التــي حفظهــا اإلســام ،وهــي :الديــن ،والنفــس ،والعقــل ،والمــال،
والعــرض.
ـمع َّنفة؛ لمعرفــة كيف ترفــع الظلم عن نفســها ،وتحيا حياة
 فالتوعيــة مهمــة للمــرأة الــ ُكريمــة ،تليــق بالنفــس البشــرية التــي فضلهــا اهلل تعالــى علــى غيرهــا مــن المخلوقــات:
«ولقــد كرمنــا بنــي آدم وحملناهــم»...
ـمع ِّنف؛ ألن فــي منعــه مــن األذى أخـ ٌ
ـذ علــى يده،وحــرص
 وفــي التوعيــة حفــظ لديــن الــ ُُ
س ُ
ــالَ :ق َ
ــهَ ،ق َ
فع ْ
ــه َع ْن ُ
ــي ال َّل ُ
ــه
ص َّلــى اهلل َع َل ْي ِ
ــول ال َّل ِ
ــس َر ِ
علــى مصلحتــهَ ،
ــن أَ َن ٍ
ــه َ
ــال َر ُ
ض َ
َ
سـ َ
صـ ْـر أَ َخـ َ
ـاك َ
صـ ُـر ُه َم ْ
ظال ًِمــا أ ْو َم ْ
ـهَ ،هـ َ
ومــا،
ـول ال َّلـ ِ
ـذا َن ْن ُ
م« :ا ْن ُ
ومــا»َ ،قا ُلــواَ :يــا َر ُ
س ـ َّل َ
َو َ
ظ ُل ً
ظ ُل ً
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ـه» (البخــاري.)128 /3 ،1422 ،
ـوق َي َد ْيـ ِ
َفك ْيــف نن ُ
صـ ُـر ُه ظال ًِمــا؟ قــال« :تأخــذ فـ ْ
وفــي التوعيــة بمخاطــر العنــف حفــظ لجهــد اإلنســان مــن إهــداره فيمــا يضــره نفســيًا أوُيعيقــه صحيــً وتوجيهــه نحــو العمــل الصالــح النافــع لــه ولبــاده.
وفيهــا أيضــً حفــظ لمــال اإلنســان بســبب مــا يترتــب علــى العنــف مــن اعتــداء أو إتــافالـــمع َّنف أو قرابتــه ،وفيــه ً
أيضــا توفيــر لمــا تبذلــه الدولــة مــن أمــوال فــي
لممتلــكات
ُ
ميزانيــات خاصــة لبرامــج الحــد مــن ظاهــرة العنــف ومــا تصرفــه فــي تأســيس دور الحمايــة
واإليــواء ومــا يلحــق بذلــك مــن برامــج التأهيــل والتدريــب.
 -4مــن أهــم مقاصــد التوعيــة بمخاطــر العنــف عمومــً والعنــف ضــد المــرأة خصوصــً
حفــظ كيــان األســرة واســتقرارها وتماســكها بــإذن اهلل تعالــى  :ومــا ينتــج عــن ذلــك
مــن وحــدة وصــاح للمجتمــع .فالعنــف ومــا يرافقــه أو يتبعــه مــن آثــار ســلبية قــد تــؤدي
إلــى انتشــار المشــاكل األخالقيــة بيــن أفــراد األســرة واستســهال العنــف والجرائــم ضــد
غيرهــم مــن أفــراد المجتمــع.
 -5يمكــن مــن خــال التوعيــة بمخاطــر العنــف ضــد المــرأة التغلــب علــى قلــة اإلحصــاءات
الـــمع َّنفة بيــن النســاء ،كمــا ورد فــي
وعــدم دقتهــا وكفايتهــا حــول عــدد الحــاالت
ُ
ُ
دراســة مركــز رؤيــة ( ،)2010وذلــك بالتأكيــد علــى ســرية البيانــات ،وقــوة آليــة التدخــل مــن
قبــل مؤسســات الدولــة ،فهــذا يســاعد فــي القضــاء علــى مخــاوف المع َّنفــات ،حيــث
ـمع ِّنف،أو
أكــدت عــدة دراســات عــدم حصــول التبليــغ؛ ألســباب متعــددة :كالخــوف مــن الــ ُ
الخــوف مــن فضــح األســرة أو العائلــة ،ومنهــا دراســة مركــز رؤيــة ( )2010التــي بينــت
أن «أغلــب ضحايــا العنــف يمتنعــون عــن اإلبــاغ عمــا أصابهــم تجنبــً لكشــف أســرار
العائلــة» ص.18
ثانيًا :مرتكزات تعزيز الوعي:
الـــمع َّنفة فقــط ،بــل
 أن الجمهــور المســتهدف بتعزيــز الوعــي ال يقتصــر علــى المــرأةُ
يجــب أن يمتــد لكافــة أفــراد المجتمــع ،فعلــى ســبيل المثــال وجــدت دراســة لبرنامــج
األمــان األســري :أن أقــل فئــات المجتمــع وعيــً بموضــوع العنــف األســري هــم منســوبو
المحاكــم الشــرعية مــن قضــاة وغيرهــم بنســبة ،%23 :يليهــم فــي المرتبــة منســوبو
مــدارس البنيــن ،%30 :ثــم منســوبو الشــرط ورجــال األمــن ،%31 :فــإذا كانــت هــذه النســب
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تمثــل وعــي أهــم المعنييــن أو المتعامليــن مــع قضايــا العنــف ضــد المــرأة ،فكيــف
بغيرهــم؟
 ال ينفصــل تعزيــز الوعــي عــن الجانــب المعرفــي لــدى اإلنســان ،فالخطــوة األســاس فــيتحقيــق الوعــي هــي تقديــم المعلومــات الصحيحــة والبيانــات الواضحــة المتعلقــة
بجوانــب الموضــوع الــذي يــراد تعزيــز الوعــي حولــه.
 توافــر الوعــي ذاتــه ليــس أمــرًا مقصــودًا فقــط؛ ألنــه متحقــق مــع الجهــود العاملــةعلــى المــدى البعيــد ،وإنمــا المقصــود بشــكل أســاس هــو نوعــه ومســتوياته .ممــا
يعنــي ضــرورة أن تكــون الحمــات التوعويــة النوعيــة مســتمرة تســتثمر كافــة إمكانــات
اإلعــام الجديــد والتقنيــات الحديثــة واألوســع انتشــارًا ،وكذلــك تســتفيد مــن كافــة
التســهيالت والدعــم الــذي تقدمــه مؤسســات التعليــم.
 تركــز الدراســة الحاليــة علــى اإلعــام ومؤسســات التعليــم كالمدرســة ،وإن كانــت كلمؤسســات المجتمــع معنيــة بالعمــل أيضــً فــي ســبيل تعزيــز الوعــي نحــو العنــف
الموجــه ضــد المــرأة ،كمراكــز األحيــاء ومراكــز االستشــارات األســرية والتعليميــة ومراكــز
إصــاح ذات البيــن.
 أي مقترحــات فــي جانــب الوعــي يجــب أن تكــون نابعــة مــن قيــم المجتمــع الدينيــةوعاداتــه وأعرافــه الســليمة وبيئتــه المحليــة.
 الجوانــب التوعويــة التــي ســيأتي بيانهــا تحتــاج لمزيــد مــن نقــاش وورش عمــل تضــممتخصصيــن مــن إعالمييــن وتربوييــن مدربيــن ،فــي كل جانــب يمــس ظاهــرة العنــف؛
لحصــر الموضوعــات وانتخــاب مــا يحقــق الهــدف التوعــوي.
المبحث الثاني :جوانب الوعي بظاهرة العنف ضد المرأة
حتــى ُيمكــن نشــر الوعــي بظاهــرة العنــف ضــد المــرأة ،ســيتم بيــان الجوانــب المتعــددة
لهــذا الموضــوع ،لتكــون بمثابــة المضاميــن العلميــة التــي يجــب أن تشــملها التوعيــة
ـمستهدفة بالدراســة ،وهــي اإلعــام والتعليــم.
ـمقدمة مــن ِقبــل المؤسســات الــ ُ
الــ ُ
وهــذا اســتنادًا إلــى أن الفــرد الواعــي بقضيــة مــا يعــرف مضامينهــا وخفاياهــا وأبعادهــا
بمــا يؤثــر علــى فهمــه الصحيــح لهــا وتعاملــه معها وفــق ذلك .كمــا أن تعريــف المجتمع
ـمع َّنف إذا
بهــا يعــزز الجانــب المعرفــي لــدى أفــراده عمومــً بمــا ُيســهم فــي إيقــاف الــ ُ
علــم مــا يلحقــه مــن تحريــم دينــي أو مســاءلة قانونيــة.
-1الوعي الشرعي:
يقصــد بالوعــي الشــرعي توفيــر المعلومــات والبيانــات الالزمــة والكافيــة حــول تنظيــم
اإلســام لألســرة وعالقــة المــرأة بالرجــل ومكانــة المــرأة في اإلســام والتعريــف بحقوقها
وواجباتهــا الشــرعية ،ومــا قــد يثــار حــول المــرأة واألســرة مــن شــبهات ،ومــا خصتهــا بــه
تعاليــم الشــريعة اإلســامية مــن إكــرام ونهــي عــن أذيتهــا.
وتظهــر أهميــة تعزيــز الوعــي الشــرعي إذا مــا ُعلــم أن المــرأة قــد تعتقــد وجــوب بعــض
األمــور عليهــا ليســت مكلفــة بهــا شــرعًا وكذلــك األمــر فيمــا لــو أهملــت بعــض األمــور
اعتقــادًا منهــا بعــدم وجوبهــا عليهــا .فــكل ذلــك مــن مســببات العنــف نحوهــا.
وقــد بينــت عــدد مــن الدراســات أن مــن أســباب العنــف األســري عمومــً الفهــم الخاطــئ
للديــن وتنظيمــه للعالقــات األســرية (مركــز رؤيــة.)2010 ،
مــن أهــم مــا يجــب تعزيــز الوعــي الشــرعي حولــه :قــرار مجمــع الفقــه اإلســامي حــول
تجريــم كل صــور العنــف بيــن أفــراد األســرة باعتبــار أن الشــريعة قــد حرمــت ذلــك.
(مجمــع الفقــه اإلســامي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر اإلســامي المنعقــد فــي
دورتــه التاســعة عشــرة فــي إمــارة الشــارقة (دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة) مــن  1إلــى
 5جمــادى األولــى 1430هـــ ،الموافــق  30 – 26نيســان (إبريــل).2009 ،
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وتقترح الدراسة االستفادة من دراسات المؤسسات التي اهتمت بموضوع حقوق المرأة
وواجباتها والشبهات التي قد تثار في موضوع المرأة واألسرة ،بمنهج متزن ورؤية
متوافقة مع المنهج اإلسالمي المعتدل مثل :
 مؤسسة وفاء لحقوق المرأةhttp://www.wafa.com.sa/arabic/Default.aspx . إصدارات مركز باحثات لدراسات المرأة/http://www.bahethat.com . موسوعة بيان اإلسالم للرد على االفتراءات والشبهات.http://www.bayanelislam.net/
-2الوعي المعرفي:
يقصــد بالوعــي المعرفــي توفيــر المعلومــات والبيانــات الالزمــة والكافيــة حــول عــدد مــن
الموضوعــات المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة.
وتظهــر أهميــة تعزيــز الوعــي المعرفــي فــي كــون طــرح مثــل هــذه الموضوعــات والتركيــز
علــى بعــض حــاالت العنــف –غيــر الحقيقيــة -عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي قــد يؤثــر
ســلبًا علــى الــرأي العــام بحيــث تصــدر األحــكام بشــكل ناقــص أو قاصــر نتيجــة نقــص
المعلومــات أو التباســها فــي أذهــان البعــض.
ولتعزيز الوعي المعرفي حول العنف ضد المرأة يمكن االستعانة بالدراسات العلمية
الجادة الحديثة زمنًا ،وكذلك عقد ورش العمل بين الخبراء والباحثين المهتمين بمثل
هذه القضايا إضافة إلى ضرورة وجود تمثيل مناسب من النساء المتعرضات ألنواع
متعددة من العنف لالسترشاد المباشر بآرائهن ،ويمكن إجمال الموضوعات التي يجب
أن تكون محل رفع الوعي في اآلتي:
 بيان مفهوم العنف وما يرادفه من مصطلحات أخرى كاإليذاء. محددات العنف وضوابطه ،كالتكرار واالستمرارية. الوقاية من العنف بمعرفة أسبابه وأنواعه وكيفية معالجتها أو تجنبها. أنواع العنف ،وقد تعددت تصنيفات الدراسات حول أنواع العنف حسب مفهوم كلباحث ورؤيته ومعطيات دراسته ،غير أن كثيرًا منها تتفق حول األنواع التالية :الجسدي،
اللفظي ،النفسي ،المالي.
 التعريف بأضرار العنف وآثاره على المرأة واألسرة والمجتمع والدولة عمومًا.-3الوعي القانوني:
يقصد بالوعي القانوني توفير المعلومات والبيانات الالزمة والكافية حول حقوق المرأة
المتضمنة في أنظمة ولوائح الدولة وقوانينها ،وما تضمنته من عقوبات رادعة للعنف،
بهدف نشر الثقافة القانونية بين النساء والمجتمع عمومًا.
وأهم األنظمة التي يجب تعزيز الوعي القانوني حولها من خالل التعريف به وبمواده
وصوره وعقوياته :نظام الحماية من اإليذاء ،الذي صادر بمرسوم ملكي رقم  :م 52 /
وتاريخ  1434 / 11 / 15 :هـ والذي طرحت وزارة العمل والتنمية االجتماعية –في بادرة
تشكر عليها -مشروع الئحته التنفيذية للنقاش ومشاركة القرار عبر موقعها اإللكتروني
(وزارة العمل والتنمية االجتماعية .)1438
وهو كما قال (البكري« :)2017 ،يعد نظام الحماية من اإليذاء لبنة جديدة في صرح
حقوق اإلنسان في المملكة ،يضاف إلى إنجازاتها الحقوقية » ص.429
كما تقترح الدراسة الحالية االستفادة من الدراسة التي قام بها برنامج األمان األسري
الوطني في العام 1433هـ2012 -م ضمن مشروع تمكين المرأة (نجاح) ،والتي قامت
بحصر كافة حقوق المرأة والطفل في األنظمة واللوائح التنظيمية الصادرة في
المملكة باإلضافة إلى االتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها ،جاء في موقع
البرنامج ،أن الهدف من الدراسة :إتاحتها للمستفيدات –والمهتمين والمتخصصين-
عبر توثيقها وطباعتها في كتاب يضمها يتم توزيعه على المؤسسات االجتماعية
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والحقوقية ،وتيسير عملية البحث فيها –للمستفيدات وللمتخصصين -عبر وضعها
بصورة مبوبة في صفحة إلكترونية مزودة بمحرك بحث ،مما يسهم في سرعة
الحصول على المعلومة المناسبة ويحقق انتشارًا أوسع.
وممــا يميــز دراســة برنامــج األمــان الســابقة التزامهــم بتنقيحــه ســنويًا وإضافــة مــا
يســتجد مــن أنظمــة ولوائــح ،وقــد تضمنــت الدراســة مــا يلــي:
حقــوق المــرأة األساســية ،وحقــوق المــرأة االجتماعيــة ،وحقــوق المــرأة القضائيــة ،وحقــوق
المــرأة وفقــً ألنظمــة اإلقامــة والســفر ،وحقــوق المــرأة األمنيــة ،وحقــوق المــرأة العاملــة
والموظفة،وحقــوق المــرأة الماليــة ،إلــى غيــر ذلــك( .برنامــج األمــان األســري
 ،info/index.php/legal.http://naja7،1433 ،تم استرجاع الصفحة بتاريخ)2018/2/19 :
-4الوعي اإلرشادي:
يقصــد بالوعــي اإلرشــادي توفيــر المعلومــات والبيانــات الالزمــة والكافيــة لمســاعدة
المــرأة فــي الوقايــة مــن العنــف أو الحــد منــه أو إيقافــه ،أو معالجــة آثــاره.
تظهــر أهميــة تعزيــز الوعــي اإلرشــادي إذا مــا علمنــا أن كثيـ ًرا مــن حــاالت العنــف تجهــل
طريقــة التبليــغ أو ال تفضــل التبليــغ ألســباب عائليــة ،أو تخشــى مــن آليــة التدخــل إذا
مــا تــم التبليــغ .وقــد بينــت الدراســات قلــة اإلحصــاءات فــي موضــوع العنــف ضــد المــرأة
الـــمع َّنفة بيــن النســاء ،ففــي دراســة
وعــدم دقتهــا وكفايتهــا حــول عــدد الحــاالت
ُ
لبرنامــج األمــان األســري بعنــوان :العنــف األســري وإيــذاء األطفــال فــي المملكــة العربيــة
الســعودية (د.ت) تبيــن أن % 60 :مــن عينــة الدراســة يــرون أن األرقــام الرســمية ألعــداد
ضحايــا العنــف األســري أقــل مــن األرقــام الحقيقيــة علــى أرض الواقــع.
ـمع َّنفة أو الضحايــا
وفــي دراســة (مركــز رؤيــة :)2010 ،بينــت عينــة الخبــراء أن الحــاالت الــ ُ
تصــل إليهــم لطلــب المســاعدة بعــد فتــرة طويلــة مــن تعرضهــا للعنــف أي بعــد
أن يصبــح مــن المتعــذر إخفــاء آثــار العنــف ،كمــا أن كثيـ ًرا مــن الحــاالت – ال ســيما النســاء
وصغــار الســن  -بينــت عــدم إلمامهــا بالجهــات التــي يمكنهــا توفيــر الحمايــة لهــم.
كل مــا ســبق يــدل داللــة واضحــة علــى جهــل كثيــر مــن النســاء بأســاليب الوقايــة أو
التبليــغ أو آليــة التدخــل ،أو عــدم ثقتهــا بجــدوى التبليــغ وقــدرة الجهــات المختصــة علــى
مســاعدتها ،وغيــر ذلــك مــن األمــور المتعلقــة بموضــوع العنــف ضدهــن.
وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــن إجمــال أهــم األمــور التــي يجــب تعزيــز الوعــي اإلرشــادي
عنهــا :
 الوعــي بوســائل إثبــات وقــوع التعنيــف أو اإليــذاء ،ذكــرت بعضــً منهــا البكــري (:)2015«الشــهادة مــن أطــرف أخــرى علــى وجــود العنــف علــى الضحيــة ،رســائل الجــوال والتــي
تعتبــر قرينــة قويــة ،فــي العنــف الجســدي الــذي يســبب الكدمــات واآلثــار البــد معــه مــن
اإلثبــات بمحضــر مــن الشــرطة وعمــل تقريــر طبــي وكتابــة تعهــد علــى المعتــدي فــي
نفــس اليــوم »...،ص.262-261
 الوعــي بوســائل التبليــغ ورفــع الشــكوى ومتابعتهــا ،وآليــة التدخــل ،ومواقــع لجــانالحمايــة فــي المناطــق المختلفــة مــن المملكــة ،ودور اإليــواء والحمايــة الحكوميــة أو
التابعــة لجهــات أهليــة متعاونــة.
وكل مــا ســبق موضــح فــي موقــع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،وموقــع األمــان
األســري الوطنــي ،وغيرهــا مــن المواقــع الحكوميــة كهيئــة حقــوق اإلنســان ووحــدة
الحمايــة مــن العنــف واإليــذاء التابعــة لــوزارة الصحــة أو المراكــز األهليــة المتعاونــة.
وقــد أنشــأت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة مركــز تلقــي البالغــات ضــد العنــف والــذي
يســتقبل البــاغ علــى الرقــم المجانــي ،1919 :كمــا ألزمــت وفــق نظــام الحمايــة مــن
اإليــذاء والئحتــه التنفيذيــة فــي مــواده الثالثــة وحتــى الخامســة الجهــات الحكوميــة
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واألهليــة بإبــاغ الــوزارة أو الشــرطة فــورًا مــع وجــوب المحافظــة علــى ســرية هويــة
الـــمبلغ ،وتبقــى هــذه الجهــات تحــت المســاءلة فــي حــال تراخيهــا وعــدم قيامهــا
ُ
باإلبــاغ عــن الحالــة.
ـمعنفة والخدمــات المســاندة
 الوعــي بالبرامــج التــي تهتــم بتدريــب وتأهيــل للمــرأة الــ ُـمعنفة وكذلــك البرامــج
لهــا ،مثــل برنامــج التدريــب والتأهيــل لدعــم وتطويــر المــرأة الــ ُ
التثقيفيــة التــي يقدمهــا برنامــج األمــان األســري ،ومــن أهمهــا برنامــج تمكيــن المــرأة
(نجــاح).

رســم بيانــي يوضــح مراحــل تقديــم الشــكوى ودراســتها واالجــراءات المتخــذة فــي
هيئــة حقــوق اإلنســان
المبحــث الثالــث :ســبل تعزيــز وعــي المــرأة نحــو العنــف الموجــه ضدهــا مــن خــال
اإلعــام والتعليــم
قدمــت الدراســة فيمــا ســبق أبعــاد أساســية للموضوعــات التــي يجــب أن تنصــب عليهــا
التوعيــة تحــت عنــوان :مجاالت الوعي ،وهي :الوعي الشــرعي ،والوعــي القانوني،والوعي
المعرفــي ،والوعي اإلرشــادي.
والخطــوة التاليــة هــي االســتفادة منهــا كمضمــون ومحتــوى لبرامــج وحمــات توعيــة
نوعيــة وقائيــة وعالجيــة مكثفــة ذات مســتويات متنوعــة –حســب تنــوع الجمهــور-
موجهــة نحــو تعزيــز الوعــي بظاهــرة العنــف ضــد المــرأة.
وســتقدم الدراســة فيمــا يلــي مقترحــات ُيمكــن تنفيذهــا مــن خــال وزارتــي اإلعــام
والتعليــم ،حيــث تتميــز مؤسســة اإلعــام -بوســائلها المتنوعــة المعاصــرة -بســرعة
المســتهدف .وكذلــك تتميــز وزارة التعليــم
وســهولة الوصــول واالنتشــار بيــن الجمهــور ُ
بأنهــا تتضمــن أول المؤسســات بعــد األســرة التــي ينتقــل لهــا األبنــاء وهــي المدرســة،
ثــم يتــدرج األبنــاء فــي مراحــل الدراســة وصــو ً
ال إلــى الجامعــة ،بحيــث يقضــي فيهــا
ـزء كبيــرًا مــن فتــرة حياتهــم ،يســهل فيهــا غــرس القيــم الصحيحــة وتنميتهــا
األبنــاء جـ ً
وتعديــل الســلوك والتوعيــة بــكل مــا يتعلــق بموضــوع العنــف ضــد المــرأة .كمــا
يســهل أيضــً فيهــا مالحظــة آثــار العنــف علــى الطالبــات أو المعلمــات أو غيرهــن مــن
الموظفــات.
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تتالقــى مؤسســات المجتمــع األســرية والدينيــة واالقتصاديــة مــع المدرســة فــي مهمــة
التوجيــه وتكويــن المواقــف واالتجاهــات للفــرد خاصــة وأن المجتمــع ليــس كلــه طالبــً،وإذا
كانــت المدرســة تقــوم بتلــك المهمــة عــن طريــق مناهجهــا وهيئتهــا التعليميــة واإلداريــة
وبرامجهــا المختلفــة ،فــإن توجيــه المجتمــع يمــارس بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر عــن طريق
اإلعــام (يحيــى الل.)2010،
وألن وزارتــي اإلعــام والتعليــم تمثــان شــريكين اســتراتيجيين فــي برامــج التوعيــة التــي
يســتهدفها برنامــج األمــان األســري الوطنــي -وهــو الواجهــة الوطنيــة المميــزة فــي مجــال
ـمقدمة تدعــم هــذه الشــراكة
التوعيــة ضــد العنــف األســري عمومــً ،-فــإن المقترحــات الــ ُ
الـــمساهمة فــي تحقيــق أهدافهــا.
وتحــاول
ُ
أو ً
ال-سبل تعزيز وعي المرأة نحو العنف من خالل اإلعالم:
«مــن الحقائــق الثابتــة أن وســائل اإلعــام تؤثــر فــي األفــراد والمجتمعــات ،بــل إنهــا تؤثــر فــي
مجــرى تطــور البشــر ،وأن هنــاك عالقــة ســببية بيــن التعــرض لوســائل اإلعــام والســلوك
البشــري»(الغامدي ،2017 ،ص)37
وتشــير رضــوان ( )1997إلــى أن اإلعــام لــه دور حيــوي فــي رفــع مســتوى وعــي المــرأة
كهــدف قومــي عــام ،مــن واقــع تحقيقهــا ألهــداف خاصــة فرديــة ،تنعكــس آثارهــا
اإليجابيــة فــي المراحــل الالحقــة علــى المجتمــع ككل .ومــن أهــم تلــك األهــداف :إتاحــة
الفرصــة أمــام المــرأة عــن طريــق رفــع مســتوى وعيهــا للتعــرف علــى أدوارهــا وحقوقهــا
وواجباتهــا.
يكــون التأثيــر علــى الوعــي كبيــرًا إذا اجتمع المحتوى المميز والوســيلة المبهــرة ،ولذلك يجب
أن يتوفــر فــي هــذا المحتــوى :هــدف ودافــع وقيمــة وســمات مميــزة لصانعــه كالتخصــص
والمهنيــة واإللمــام بأهــم األمــور القانونيــة والمعايشــة للواقــع وفهــم الوســائل اإلعالميــة
والتجــدد والتطويــر ،وغيرهــا( .الغامــدي.)2017 ،
بعــد تحديــد المضمــون والمحتــوى اإلعالمــي والجمهــور المســتهدف بالحملــة التوعويــة
اإلعالميــة ،يمكــن االسترشــاد بنمــوذج يبيــن كيفيــة تأثيــر الرســالة اإلعالميــة علــى الفــرد
والمجتمــع ،وســتتم االســتفادة مــن نمــوذج التوعيــة اإلعالميــة وتقويــم الســلوك الــذي
ذكــره قيــراط (  ،،2014ص ،)8ويتكــون مــن ســت مراحــل كمــا يلــي:
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وفيمــا يلــي توضيــح لكيفيــة تعزيــز الوعــي نحــو العنــف الموجــه ضــد المــرأة مــن خــال
تطبيــق الباحثــة للنمــوذج الســابق:
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ُيمثــل النمــوذج الســابق مالمــح أوليــة لحملــة إعالميــة هدفهــا التوعيــة بظاهــرة العنــف ضــد
المــرأة ،ويقصــد بالحملــة التوعويــة اإلعالميــة« :مجموعــة أنشــطة إعالميــة منظمــة عبــر
وســائل إعالميــة مختلفــة لتحقيــق هــدف محــدد فــي وقــت معيــن ومســتهدفة جماهيــر
محــددة» (العوفــي ،2012 ،ص .)3والتــي يمكــن تطويرهــا عبــر ِفــرق ُمشــتركة بيــن وزارة اإلعالم
ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة وبرنامــج األمــان األســري الوطنــي وغيرهــا مــن الجهــات
المهتمــة.
وفيمــا يلــي بعــض اإلشــارات المفيــدة إلنجــاح مثــل هــذه الحمــات أو البرامــج اإلعالميــة
عمومــً:
 صياغــة رســالة إعالميــة ذات أهــداف ومحتــوى واضــح ومعاييــر علميــة عاليــة تتوافــق مــعالتقــدم فــي وســائل االتصــال الحديثــة.
 يأتــي تحديــد المالمــح المميــزة للجمهــور فــي مقدمــة خطــوات العمــل العلمــي الصحيــحفــي إطــار خطــة إعالميــة ســليمة( .يحيــى الل ،)2010 ،ويقصــد بذلــك مراعــاة تنــوع الجمهــور
فــي الفئــة العمريــة والثقافــة والتعليــم ،واختيــار الوســيلة ومســتوى الخطــاب اإلعالمــي
والمضمــون وفــق ذلــك.
 االهتمــام بفكــرة تعــدد الوســائل اإلعالميــة المســتخدمة للتوعيــة حــول ظاهــرة العنــفضــد المــرأة.
 متابعــة وســائل االتصــال ذات معــدل االنتشــار األكثــر فــي كل زمــن كالتركيــز علــى اإلعــامالجديــد أو اإلعــام الرقمــي فــي الوقــت المعاصــر ،وهــو« :مجموعــة تكنولوجيــات االتصــال
التــي تولــدت مــن التــزاوج بيــن الكمبيوتــر والوســائل التقليديــة لإلعــام والطباعــة والتصويــر
الفوتوغرافــي والصــوت والفيديــو» (الغامــدي ،2017 ،ص.)31
ثانيًا-سبل تعزيز وعي المرأة نحو العنف من خالل التعليم:
يعــد دور وزارة التعليــم محوريــً فــي غــرس وتعزيــز الوعــى بظاهــرة العنــف ضــد المــرأة؛
الرتبــاط فتــرة التعليــم بمرحلــة التكويــن ونمــو الشــخصية ونضجها وســهولة توجيــه وعيها
نحــو القيــم اإليجابيــة كالرفــق ونبــذ العنــف ،وقيــام مؤسســات التعليــم بدورهــا فــي هــذا
الجانــب يحقــق أحــد أهــداف الــوزارة وهــو بنــاء شــخصية الطالب/ـــة اإلســامية والوطنيــة
والفكريــة معرف ّيــً ومهار ّيــً وقيميــً.
إن مــن واجبــات المدرســة أن تجعــل مــن نفســها إطــارًا لتحقيــق ذات الطالــب ،فهــي
مســؤولة عــن غــرس روح االنتمــاء فيــه إلــى دينــه وأمتــه ،وعــن منحــه منهجــً ُيمكنــه مــن
فهــم تحديــات الواقــع ،وســبل االســتجابة لهــا ،كمــا أنهــا مســؤولة عــن أن توضــح لــه مالمــح
الهويــة التــي ينبغــي أن تتجســد فــي ســلوكه وعالقاتــه.
فــإذا مــا أخفقــت المدرســة فــي تحقيــق قــدر مقبــول مــن كل ذلــك؛ فــإن الطالــب ســيحقق
ذاتــه عــن طريــق ســلوكيات ســيئة كثيــرًا مــا تتجســد فــي اعتــداءات علــى الغيــر أو تصرفــات
طائشــة( .بــكار ،2010 ،ص)340
وقــد اســتجابت إدارة التوجيــه واإلرشــاد فــي كل إدارات التعليــم فــي مناطــق المملكــة
العربيــة الســعودية لتعميــم وزيــر التعليم رقــم 361816678بتاريــخ 1436-10-20هـ بشــأن تنفيذ
برنامــج «رفــق» وتطبيقــه فــي مــدارس التعليــم العــام ،وهــو برنامــج وقائــي وعالجــي ُأعــد
لخفــض العنــف المدرســي بكافــة أشــكاله طــوال العــام الدراســي وفــي جميــع المراحــل
الدراســية ،فــي قطاعــي تعليــم البنيــن والبنــات ،مــن خــال خطــة تشــغيلية مفصلــة ،ويعتبــر
«رفــق» برنامجــً مهمــً فــي طريــق التوعيــة بظاهــرة العنــف عمومــً ســواء داخــل المدرســة
واألســرة أيضــً.
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ومــن مميزاتــه تركيــزه علــى غــرس القيــم اإليجابيــة المضــادة للعنــف ،وهــو بذلــك خطــوة
ـمعنفة التــي يتــم مالحظتها داخــل المدرســة ،كما
أساســية فــي طريــق الوصــول للحــاالت الــ ُ
أن المرجــو منــه حصــول التوعيــة المســتقبلية لجميــع الطــاب والطالبــات لتجنــب العنــف
فــي تعامالتهــم فــي ُمســتقبل حياتهــم.
ومــع هــذا الجهــد مــن الــوزارة وحداثــة تطبيــق البرنامــج فــي مــدارس التعليــم حيــث لــم
يتجــاوز الســنتين حتــى اآلن ،إال أن المأمــول تجــاوز بعــض الصعوبــات والقصــور الــذي يمكــن أن
يترافــق مــع تطبيــق البرنامــج.
وقــد بينــت نتائــج دراســة مركــز رؤيــة (« :)2010أن المشــرف المدرســي (أو المشــرفة) يواجــه
صعوبــات جمــة فــي الكشــف عــن ضحايــا العنــف األســري مــن الطــاب الذيــن يتعرضــون
للعنــف فــي منازلهــم ومــن ِقبــل ذويهــم ،بمــا يشــير إلــى خلــل يتمثــل فــي عــدم قــدرة
المدرســة علــى التواصــل مــع البيــت لمعالجــة مشــكالت الطــاب قبــل اســتفحالها» ص.363
كمــا تبيــن مــن خــال إطــاع الباحثــة علــى البرنامــج اعتمــاد أســاليب كشــف العنــف حســب
دليــل برنامــج «رفــق» علــى مالحظــة المرشــدة أو المعلمــة أو بقيــة العامــات بالمدرســة ،وهــذا
ـمالحظ أو عــدم فطنتــه ،وهنــا البد مــن مزيــد دورات يمكن االســتعانة
يتــرك المجــال لخبــرة الــ ُ
فيهــا بالــدورات التأهيليــة والتدريبيــة التــي يقدمهــا برنامــج األمــان األســري الوطنــي للعامليــن
لــدى الجهــات المعنيــة للتعامــل بفعاليــة مــع قضايــا العنــف األســري.
قــد تطــول فتــرة إثبــات حالــة العنــف والتبليــغ عنهــا حســب اآلليــة الموجــودة فــي برنامــج
«رفــق» ،ورغــم أن البرنامــج يســمح ألي مــن منســوبي المدرســة -لــو الحــظ تراخي فــي التعامل
مــع حالــة العنــف -تبليــغ مركــز البالغــات بــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة.
إال أنــه يجــب متابعــة الموضــوع مــن قبــل وحــدات التوجيــه واإلرشــاد الرئيســية ألن المدرســة
قــد تكــون هــي المتنفــس الوحيــد للطالبــة أو الطالــب والســبيل المتــاح لإلبــاغ عــن حالــة
العنــف ومتابعــة عالجهــا ،وفــي التعامــل المتراخــي مزيــد مــن الضــرر عليهــا.
كمــا ال يشــمل برنامــج «رفــق» تعزيــز الوعــي بظاهــرة العنــف التــي تقــع للمعلمــات أو بقيــة
منســوبات المدرســة ،وتتأمــل الباحثــة أن يكــون هــذا أحــد أهــداف برنامــج «رفــق» مســتقب ً
ال.
ناقشــت الدراســة فيمــا مضــى مــا يتعلــق ببرنامــج «رفــق» ،وفيمــا يلــي بعــض المقترحــات التــي
تســاعد علــى اســتكمال جهــود وزارة التعليــم فــي جانــب تعزيــز الوعــي:
 تتطلــع الدراســة أن يتــم تضميــن موضوعــات مختــارة مــن جوانــب الوعــي نحــو ظاهــرةالعنــف ضــد المــرأة المذكــورة داخــل مقــررات التربيــة األســرية بمــا يتناســب مــع المرحلــة
العمريــة لدارســات المقــرر.
 مشــاركة التجــارب الناجحــة بيــن إدارات التعليــم يســاعد فــي تالفــي تجــارب اإلخفــاقوصعوبــات التطبيــق.
 وكذلــك أن تشــمل التوعيــة مؤسســات التعليــم العالــي ،باآلليــات المناســبة كإنشــاءمكتــب خــاص بتعزيــز الوعــي نحــو ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة فــي الجامعــة تقــوده طالبــات
مهتمــات بهــذه الجوانــب ،وأن تضمــن كتــب الثقافــة فــي الجامعــة علــى مســتوى البنيــن
والبنــات جوانــب الوعــي الســابق ذكرهــا ،كالتثقيــف بالحقــوق والواجبــات ضمــن الوعــي
الشــرعي وكذلــك الوعــي القانونــي بمــا يشــمله مــن عقوبــات رادعــة.
 تكويــن فريــق تطوعــي مســتقل أو مرتبــط بمشــروع شــباب األمــان الــذي قدمــه برنامــجاألمــان األســري الوطنــي خــاص بالجامعــة يعمــل علــى التوعيــة داخــل الجامعــة والمــدارس
فــي نفــس المنطقــة.
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الخاتمة:
قدمــت الدراســة فيمــا ســبق عرضــً علميــً عــن ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة وذلــك
مــن خــال ثــاث مباحــث ،كان األول منهــا حــول أهميــة التوعيــة ومرتكــزات تعزيــز
الوعــي ،وجــاء المبحــث الثانــي عــن جوانــب الوعــي ،حيــث صنفتهــا الباحثــة فــي
أربعــة أقســام :الوعــي الشــرعي ،والمعرفــي ،والقانونــي ،واإلرشــادي ،ثــم ختمــت
الدراســة بالمبحــث الثالــث عــن ســبل تعزيــز وعــي المــرأة نحــو العنــف الموجــه
ضدهــا مــن خــال وزارتــي اإلعــام والتعليــم.
وجاءت أهم نتائج الدراسة كاآلتي:
 التأكيــد علــى أهميــة نشــر الوعــي حــول ظاهــرة العنــف األســري ،والحاجــة إلــىتكاتــف مؤسســات الدولــة للحــد منها؛ لتحقيــق رؤيــة  2030في المجــال المجتمعي.
 هنــاك جوانــب متعــددة للوعــي :كالوعــي الشــرعي ،والمعرفــي ،والقانونــي،واإلرشــادي.
 تحتــاج وزارتــا اإلعــام والتعليــم تكثيــف الجهــود الداعمــة لشــراكاتها مــع وزارةالعمــل والتنميــة االجتماعيــة ،وبرنامــج األمــان األســري الوطنــي ،فــي ســبيل اســتمرار
التوعيــة بظاهــرة العنــف ضــد المــرأة.
 مــن أعظــم النتائــج المتحصــل عليهــا مــن هــن التوعيــة بهئــه الظاهــرة والحــدمنهــا  ،حفــظ الضروريــات الخمــس التــى حفظهــا اإلســام وهــي  :الديــن ،والنفــس
 ،والعقــل  ،والمــال  ،والعــرض .
وبنــاء علــى مــا تــم عرضــه عبر هــذه الدراســة يمكن تقديــم بعــض التوصيات
كمــا يلي:
ـمعنفات حــول آليــة التدخــل
1.1ضــرورة متابعــة ردود أفعــال ومالحظــات النســاء الــ ُ
عنــد البــاغ وتطويرهــا كل مــا لــزم األمــر لالســتفادة منهــا فــي تدعيــم محتــوى
التوعيــة عبــر اإلعــام والتعليــم.
2.2أهميــة أن تكــون التوعيــة مــن خــال اإلعــام مواكبــة للتطــور الرقمــي بحيــث
يســتفاد مــن تقنياتــه الحديثــة للوصــول بالتوعيــة لكافــة شــرائح المجتمــع
المســتهدفة.
3.3متابعــة البحــث فــي موضــوع نشــر الوعــي وتعزيــزه بدراســات موســوعة ،وأخــرى
إحصائيــة لتحديــد نســب انتشــار التوعيــة بجوانــب الوعــي المذكــورة فــي
الدراســة :الوعــي الشــرعي ،والقانونــي ،والمعرفــي ،واإلرشــادي.
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ملخص الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة إلــى رفــع وعــي المــرأة الســعودية فــي ترشــيد اإلنفــاق وابتــكار
أســاليب تطويــر حديثــة فــي االدخــار وكذلــك معرفــة اآلثــار المترتبــة علــى ترشــيد اإلنفــاق
لــدى المــرأة الســعودية .وتتضــح أهميــة هــذه الدراســة مــع توجهــات رؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية  2030م فــي ترشــيد اإلنفــاق وتطويــر وســائل االدخــار وزيــادة الوعــي
االســتهالكي .حيــث أن مــن أهــم مركزاتهــا مجتمــع حيــوي يهتــم بأســرنا ومــن
ضمنهــا التوجــه الــذي ورد لرفــع نســبة مدخــرات األســرة مــن ( )٪7إلــى ( .)٪10وطبقــت
هــذه الدراســة علــى عينــة بلــغ عددهــا  301مــن الموظفــات فــي مدينــة الملــك عبــد اهلل
للطالبــات بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية .وتوصلــت الدراســة إلــى أن أهــم
أســاليب االدخــار تعويــد الطفــل علــى ادخــار جــزء مــن مصروفــه اليومــي وتوزيــع الدخــل
الشــهري وفــق ميزانيــات محــدده ،وال يــزال المجتمــع بحاجــة إلــى تثقيــف ورفــع الوعــي
باألســاليب المبتكــرة لالدخــار .ويــرى أفــراد العينــة أن مــن أهــم طــرق رفــع الوعــي للمــرأة
الســعودية إقامــة حمــات توعيــة بعــدم اإلســراف والمباهــاة فــي المناســبات االجتماعيــة.
وأوصــت الدراســة بترشــيد اســتهالك المــرأة اليومــي بطــرق مختلفــة وغيــر تقليديــة.
مقدمة
اهتــم الديــن اإلســامي بجميــع جوانــب الحيــاة المختلفــة مــن العالقــات االجتماعيــة
وتنظيمهــا ،ومــن طــرق الكســب الحــال واالســتثمار إلــى المحافظــة علــى المــال .واالدخــار
قيمــة اجتماعيــة ســامية ،كمــا أنــه قيمــة دينيــة ،وقيمــة اقتصاديــة رفيعــة المســتوى ،ونحن
أمــة وســط ،والوســطية مــن أســمى غايــات المجتمــع اإلســامي (المرســى2002،م)  .قــال
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ّ
أن تعــرض األســر إلــى أزمــات ماليــة فــي كل شــهر مــن المشــكالت التــي نجمــت عــن غيــاب
ثقافــة االدخــار ،ليــس بســبب تدنــي الدخــل ،ولكــن بســبب غيــاب التخطيــط المالــي،
الفتــً إلــى اعتمــاد كثيــر مــن األســر علــى القــروض ،علــى الرغــم مــن أ ّنــه يفتــرض أال يتــم
االقتــراض إ ّ
ال فــي حــدود ضيقــة جــدًا؛ ممــا يــؤدي إلــى وقــوع تلــك األســر تحــت ضغــط
مالــي مســتمر ،موضحــً ّ
أن مــن أكبــر عيــوب االقتصــاد لدينــا عــدم اعتمــاده علــى ادخــار
األفــراد ،فالجانــب االســتهالكي يطغــى علــى كل شــيء؛ ممــا يؤثــر فــي نمــو االقتصــاد،
ويزيــد معــدل التضخــم؛ بســبب زيــادة االســتهالك (الجابــر .)2014،
وال يقــف تأثيــر المســتوى االقتصــادي لــكل مــن الفــرد والمجتمــع بالعمــل وزيــادة اإلنتــاج،
وإنمــا يتأثــر كذلــك -وعلــى المســتويين الفــردي واالجتماعــي – بنمــط االســتهالك المتبــع.
فيتأثــر ايجابيــً باالســتهالك المنظــم وباألنفــاق المرشــد (القاضــي 2002،م).
ومهمــة التخطيــط لمواجهــة المســتقبل كأســلوب علمــي ليســت مهمــة أجهــزة الدولــة
وحدهــا ،وإنمــا هــي مهمــة يجــب أن يســاهم فيهــا كل مواطــن ،ومــن ثــم يلــزم لنجــاح
التخطيــط رفــع الوعــي لــدى كافــة المواطنيــن ،وذلــك حتــى يشــعر كل مواطــن بأهميــة
دوره فــي المجتمــع (عبــد المجيــد.)2010،

والمــرأة باعتبارهــا مواطنــه ،وتمثــل نصــف المجتمــع ال يمكــن إهمالهــا أو التغاضــي عنهــا،
فهــي تمثــل شــريحة اجتماعيــة هامــه ،وتشــغل وضعــا متميــزا فــي المجتمــع ،فضــا عــن
تنــوع المجــاالت التــي تشــغلها وتشــارك فيهــا مــع الرجــل .باإلضافــة إلــى الــدور األســري
الــذي تقــوم فيه.ويعتبــر االســتثمار فــي تنميــة المــرأة أعلــى عائــد يرجــع بالنفــع علــى
المجتمــع.
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فكلمــا تقدمــت ثقافــة المــرأة المرتبطــة بحياتهــا وحاجاتهــا ســاهم ذلــك فــي تنميــة
وعيهــا فــي كافــة المجــاالت ،وهنــاك أنــواع عديــدة مــن الوعــي ،يأتــي فــي مقدمتهــا الوعي
االقتصــادي الــذي يشــكل أهميــة قصــوى لحيــاة كريمــة لألســرة.
مشكلة الدراسة
يعتبــر موضــوع االدخــار مــن أهــم المواضيــع االقتصاديــة التــي لقيــت تركيــزا كبيــرا فــي
الدراســات والبحــوث االقتصاديــة واالجتماعيــة ،نظــرا لمــا يمثلــه هــذا المتغيــر مــن أهميــة
علــى مســتوى االقتصــاد الوطنــي والرتباطــه بكافــة فئــات المجتمــع .ويعتبــر اكتشــاف
البتــرول عــام 1938م نقطــة تحــول فــي مســيرة المجتمــع الســعودي ،جعلتــه ينتقــل
مــن حيــاة البــداوة القاســية إلــى الحيــاة المدنيــة المرفهــة فــي فتــرة قصيــرة مــن الزمــن.
وتتميــز المملكــة العربيــة الســعودية عــن كثيــر مــن دول العالــم بأنهــا دولــة ناميــة بدخــل
اقتصــادي يفــوق الكثيــر مــن الــدول المتقدمــة ،فالســعودية مــن أعلــى دول العالــم فــي
إنتــاج النفط،ولديهــا أكبــر احتياطــي نفــط فــي العالــم (الخطيــب.)2007 ،
ويشــهد ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻟﻤﺩﺓ ثالثــة ﻋﻘﻭﺩ مــن ﺍﻟﺯمــن تغيــرات اجتماعيــة ،ﻭﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ
كبــرى ،حيــث ﺃﺼﺒﺢ حاليــا تســوده ثقافــة االســتهالك ﻭتنتشــر ﻋﻠﻰ مســتوى ﺍﻷﻓـــﺭﺍﺩ
واألســرة،صارت ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ االســتهالكية ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ،مســائل ﻤﻜﻠﻔﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ بــل وتؤثــر ســلبا ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤـــﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻓﻴـﻪ (صقــر،
.)1425
حيــث يشــهد المجتمــع الســعودي حــراكا اجتماعيــا واقتصاديــا ،وخــال اآلونــة األخيــرة أثــرت
بعــض المتغيــرات االقتصاديــة علــى المجتمــع ممــا يســتلزم رفــع وعــي المــرأة لترشــيد
اإلنفــاق.
ﻭيالحــظ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ بيــن ﺍألســر ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺴﺭ مســتهلكة
مهمــا اختلفــت مواقعهــا ﺃﻭ مســتويات تعليــم ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ اتجاهاتهــم ﺃﻭ ﻗـــﺩﺭتهم
ﺍﻟﺸـــﺭﺍﺌﻴﺔ (عبيــدات)2004،؛ حيــث بلــغ إنفــاق متوســط األســرة الشــهري علــى مجموع الســلع
والخدمــات (االســتهالكية وغيــر االســتهالكية) علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية
( )6930عــام 2007م وزاد معــدل اإلنفــاق بنســبة  %19لعــام 2013م ليصبــح حجم اإلنفاق
الشــهري ( )9682ريــال .فــي حيــن أن متوســط دخــل األســرة الشــهري ( .)10723وتمثلــت
أعلــى نســبة لإلنفــاق مــن الدخــل الشــهري لألســرة الســعودية لمجمــوع الســلع والخدمــات
الشــخصية المتنوعــة فــي المرتبــة األولــى يليهــا اإلنفــاق علــى الســكن والميــاه والكهربــاء
والغــاز والوقــود.
حيــث تشــير اإلحصــاءات أن معــدل النمــو الســنوي لســوق األثــاث فــي الســعودية ( )٪4
ويبلــغ حجــم هــذا الســوق ممــا يزيــد علــى ثالثــة بالييــن ريــال نحــو مليــون نحــو
800ﺩﻭﻻر .وحجــم إنفــاق األســرة الســعودية علــى األثــاث يســجل ارتفاعــا مســتمرا ،حيــث
يزيــد عــن ( )٪3مــن الدخــل الســنوي لألســرة.وتعد ثالــث أكبــر ســوق عالميــة للذهــب
تقــدر قيمتهــا بثالثــة بالييــن دوالر ســنويا .كمــا ان المــرأة الســعودية مــن النســاء األكثــر
إنفاقــً علــى مســتحضرات التجميــل بمعــدل  3.800دوالر ســنويًا (مــا يعــادل  14.250ريــا ً
ال
ســعوديًا) (عبدالرحيــم .)2012 ،حيــث أن مثــل هــذا اإلنفــاق الزائــد يحتــاج إلــى ترشــيد
خاصــة للحاجــات الكماليــة .وبذلــك تتلخــص مشــكلة الدراســة فــي قلــة وعــي المــرأة
الســعودية فــي ترشــيد اإلنفــاق وتطويــر أســاليب االدخــار.
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أهداف الدراسة:
1.1ابتكار أساليب تطوير حديثة في االدخار لدى المرأة السعودية.
2.2تسعى هذه الدارسة لرفع وعي المرأة السعودية في ترشيد اإلنفاق
3.3معرفة اآلثار المترتبة على ترشيد اإلنفاق للمرأة السعودية.
أسئلة الدراسة:
1.1ما هي األساليب الحديثة المبتكرة لتطوير االدخار لدى المرأة السعودية؟
2.2مــا هــي الحلــول فــي هــذه الدراســة لرفــع وعــي المــرأة الســعودية فــي ترشــيد
اإلنفــاق؟
3.3ما هي اآلثار المترتبة على ترشيد اإلنفاق للمرأة السعودية؟
أهمية الدراسة:
أوال :تظهــر أهميــة هــذه الدراســة مــن خــال مســاهمتها فــي إثــراء األدبيــات
السســيولوجية لرفــع وعــي المــرأة الســعودية فــي ترشــيد اإلنفــاق ،ممــا دعــا للقيــام
بهــذا البحــث إللقــاء الضــوء علــى الظاهــرة..
ثانيــا :تتفــق هــذه الدراســة مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030م فــي ترشــيد
اإلنفــاق وتطويــر وســائل االدخــار وزيــادة الوعــي االســتهالكي .أهــم مركزاتهــا مجتمــع
حيــوي يهتــم بأســرنا ومــن ضمنهــا التوجــه الــذي ورد لرفــع نســبة مدخــرات األســرة مــن
( )%7إلــى (.)%10
ثالثــا :أن هــذه الدراســة والدراســات األخــرى فــي هذا المجال ،ســتضع مؤشــرات وتوصيات
تســاعد صانعــي القــرار والــوزارات المعنيــة بطــرق ترشــيد اإلنفــاق وأضافــه مهمــة لرســم
اســتراتيجيات مبنيــة علــى أســس علميــة للتعامــل مــع رفــع الوعــي االســتهالكي للمــرأة
السعودية.
رابعــا :تكمــن أهميــة هــذه الدراســة باالهتمــام بأحــد جوانــب االقتصــاد وهــو تنشــيط
قطــاع االدخــار حيــث أن لــه أهميــة كبيــرة فــي تمويــل االســتثمار ومــن ثــم تمويــل
التنميــة االقتصاديــة.
خامســا :تتوافــق مــع سياســات المملكــة بتقنيــن االســتهالك وتحســين اإلنفــاق لتعزيــز
عمليــات الشــراء الموحــد وتقليــل الهــدر.
سادســا :تظهــر أهميــة هــذه الدراســة فــي النتائــج و التوصيــات المناســبة التــي تتوصــل
إليهــا بمعرفــة وإزالــة العوائــق االجتماعيــة واالقتصاديــة لــدى المــرأة لســعودية فــي
االدخــار.
مفاهيم الدراسة
مفهوم الوعي:
يشــير معجــم اللغــة العربيــة علــى أن الوعــي هــو « اإلدراك واإلحاطــة» ووعــاه توعيــة:
أي أكســبه القــدرة علــى الفهــم واإلدراك ،ووعــي الحديــث أي حفظــه وفهمــه وقبلــه،
ووعــي األمــر أي إدراكــه علــى حقيقتــه.
أمــا فــي معجــم العلــوم االجتماعيــة فيشــير الوعــي إلــى مجمــل األفــكار والمعــارف
والثقافــة التــي يمثلهــا الفــرد وتجعلــه يســلك منهجــا معينــا ،كمــا تشــير إلــى
االســتجابات التــي يقــوم بهــا الشــخص إزاء موقــف معيــن .وتعــرف الباحثــة الوعــي
إجرائ ًيــا :مجمــل األفــكار والثقافــة لــدى المــرأة الســعودية مــن أجــل ســلوك إيجابــي
وقــدرة علــى حســن التصــرف تجــاه االدخــار.
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مفهــوم المــرأة الســعودية اإلجرائــي :هــي المــرأة العاملــة التــي لديهــا دخــل شــهري
وتســتطيع أن تدخــر جــزء منــه.
مفهــوم اإلنفــاق :يشــمل لغــة علــى اإلســراف والتبذيــر والتقتيــر والتوســط والتــرف
والشــح والبخــل.
واإلنفــاق اصطالحــا  :أخــراج المــال الطيــب فــي الطاعــات والمباحات.والنفقــة علــى
العيــال واألهــل مقــدرة بالكفايــة وتختلــف باختــاف مــن يجــب لــه النفقــة فــي
مقدارهــا( .العــاف1427 ،هـــ) ،وعــرف أنمــاط اإلنفــاق األســاليب التــي تنفــق بهــا األســرة
نقودهــا لمواجهــه حاجــات بيولوجيــة واجتماعيــة وثقافية(.أبــو طالــب . )1999،وتعــرف
الباحثــة اإلنفــاق إجرائ ًيــا  :المصروفــات الماليــة التــي تنفقهــا المــرأة علــى المســتلزمات
األساســية والكماليــة.
مفهــوم االدخــار :ظاهــرة اقتصاديــة أساســية فــي حيــاة األفــراد والمجتمعــات ،وهــو
فائــض الدخــل عــن االســتهالك أي أنــه الفــرق بيــن الدخــل ومــا ينفــق علــى االســتهالك
والخدمــات االســتهالكية لذلــك يطلــق عليــه البعــض (الفائــض) (ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ.)2010 ،
وعرفــه الفولــي « :هــو ذلــك الجــزء مــن الدخــل الــذي لــم ينفــق علــى االســتهالك».
كمــا ﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺎرﻳﻒ االقتصادييــن ﻟﻼدﺧﺎر،ﻓﻴﻘﺼﺪ باالدخــار ﻫﻮ ذﻟﻚ الجــزء ﻣﻦ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ و الخدمــات وﻻ يخصــص ﻟﻼﻛﺘﻨﺎز اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ ﻓﺎﺋﻀﺎ فــي اﻟﺪﺧﻞ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك واالســتثمار إمــا فــي
ﺻﻮرة ﻧﻘﻮد ﺳﺎﺋﻠﺔ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ أصــول أخــرى ﻋﻠﻰ درﺟﺔ كبيــرة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
وبعبارة أخرى ﻫﻮ اﻟﻔﺮق بين اﻟﺪﺧﻞ (بطاهر)2006،
اإلدخــار :ﻫﻮ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻨﺸﺎط االقتصــادي الــذي ﻻ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻞ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ تجعــل ﻟﻪ فــي
المســتقبل ﻗﺪرة اكبــر ﻋﻠﻰ إشــباع الحاجــات (بابــه خديجــة ،)2009 ،ويمكــن تحديــد
مفهــوم االدخــار إجرائيــا :هــو الجــزء المالــي المســتقطع مــن دخــل المــرأة الســعودية
وال يصــرف ألي غــرض مــن أغــراض االســتهالك.
النظرية المفسرة للدراسة:
نظرية الفعل  Action Theoryعند «ماكس فيبر»:
تؤكــد نظريــة الفعــل علــى الحاجــة إلــى التركيــز علــى المســتوى األصغــر مــن الحيــاة
االجتماعيــة ،خاصــة علــى أســلوب األفــراد الــذي يســتطيعون بــه التفاعــل مــع
بعضهــم البعــض ،وذلــك أكثــر مــن التركيــز علــى المســتوى األكبــر الــذي يشــمل البنــاء
الكلــي لـــتأثيرات المجتمــع علــى أســلوب األفــراد (جونــز2010 ،م .)59:
حيــث يــرى» ماكــس فيبــر» أن علــم االجتمــاع هــو العلــم الــذي يحــاول أن يجــد
فهمــً تفســيريًا للفعــل االجتماعــي .مــن أجــل الوصــول إلــى تفســير علمــي لمعنــى
هــذا الفعــل وآثــاره .حيــث إن الفعــل االجتماعــي هــو ســلوك إنســاني يضفــي عليــه
الفاعــل معنــى ذاتيــا ســواء كان هــذا المعنــى واضحــا أم كامنــا وعــرف «فيبــر» الفعــل
االجتماعــي بأنــه « صــورة للســلوك اإلنســاني الــذي يشــتمل علــى االتجــاه الداخلــي
والخارجــي الــذي يكــون معبــرًا عنــه الفعــل أو اإلحجــام عــن الفعــل إنــه يكــون
الفعــل عندمــا يخصــص الفــرد معنــى ذاتيــا ًمعينــً لســلوكه والفعــل يصبــح اجتماعيــا
ًعندمــا يرتبــط المعنــى الذاتــي المعطــى لهــذا الفعــل بواســطة الفــرد بســلوك األفــراد
اآلخريــن ويكــون موجهــا نحــو ســلوكهم .وحــدد « ماكــس فيبر»أربعــة أنمــاط للفعــل
االجتماعــي ،ســعى مــن خاللهــا تنميــط الفعــل االجتماعــي بــأن يشــمل مــدى يتــراوح
بيــن الفعــل الرشــيد ،والفعــل غيــر الرشــيد وهــي كمــا يلــي (الغريــب :)1433،
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1.1الفعــل العقلــي الرشــيد عمليــً :الــذي غايتــه محــدده ووســائله واضحــة ،إذ أن الفاعــل
يضــع باعتبــاره الغايــة والوســيلة التــي يقــوم بتقويمهــا تقويمــا عقليــا .أو هــو الفعــل
الــذي يختــاره الفاعلــون غايتهــم ووســائل تحقيقهــا بطريقة محســوبة.
2.2الفعــل العقلــي الرشــيد قيميــا :وفــي هــذا النمــوذج يكــون الفــرد واعيــً بالقيــم
المطلقــة التــي تحكــم الفعــل وهــي قيــم يمكــن أن تكــون أخالقيــة أو جماليــة أو
دينيــة.
3.3الفعــل العاطفــي :هــو ســلوك صــادر عــن حــاالت شــعورية خاصــة يعيشــها الفاعــل
أو هــو الفعــل الــذي يتحــدد بالحالــة العاطفيــة أو الوجدانيــة للفاعليــن واألمثلــة علــى
ذلــك عديــدة حينمــا يختــار الفــرد الوســائل علــى أســاس صلتهــا بالغايــات ،أو القيــم
وإنمــا باعتبارهــا تنبــع مــن تيــار العاطفــة.
4.4الفعــل التقليــدي :وهــو ســلوك تمليــه العــادات والتقاليــد والمعتقــدات الســائدة ومن
ثــم يعبــر عــن اســتجابة آليــة اعتــاد عليهــا الفاعــل .أو هــو الفعــل الــذي يتحــدد بمــا
اعتــاد عليــه الفاعلــون فــي ســلوكهم.
يمكــن أن تفســر نظريــة الفعــل لـــ «فيبــر» مشــكلة البحــث مــن خــال أنمــاط الفعــل
فيكــون فعــل المــرأة عقلــي رشــيد عمليــً فــي أنهــا تدخــر مــن أجــل هــدف قــد
يكــون امتــاك منــزل ،أو تأميــن مســتقبل األبنــاء ،أو زيــادة دخــل األســرة مــن خــال
اســتثمار هــذه المدخــرات وقــد تكــون وســيلة هــذا الهــدف بتخصيــص األســرة مبلــغ
محــدد كل شــهر لتحقيــق الغايــة مــن هــدف االدخــار.
ويصبــح فعــل المــرأة فعــل عقلــي رشــيد قيميــً عندمــا يكــون العامــل المؤثــر لالدخــار
الديــن اإلســامي وحثــه علــى عــدم اإلســراف والوســطية فــي األمــور ،وقــد تجهــل
األســرة بوجــه عــام والمــرأة بوجــه خــاص بالقيــم االقتصاديــة التــي حــث عليهــا الديــن
اإلســامي التــي منهــا االقتصــاد فــي اإلنفــاق مــن غيــر تبذيــر فيؤثــر بشــكل ســلبي
علــى ادخارهــا.
ويكــون فعــل المــرأة فعــل عاطفــي إذا كانــت تصرفــات األســرة في اإلنفاق واالســتهالك
أو الســفر تصرفــات عاطفيــة بــدون تخطيــط مســبق ،أو بــدون تحديــد لألولويــات
والضروريــات ،أو تأثرهــا باإلعالنــات التجاريــة بــدون حاجــه لتلــك المنتجــات ،أو اهتمــام
األســرة بالمظاهــر فــي المالبــس أو غيرهــا ،أو تقليدهــا لغيرهــا مــن النســاء فــي طريقــة
اإلنفــاق أو الســفر ،أو جعــل الخالفــات الزوجيــة تؤثــر علــى االدخــار.
ويصبــح فعــل المــرأة فعــل تقليــدي إذا كانــت تتبــع تقاليــد ُم ّكلفــة فــي المناســبات
االجتماعيــة فــي مثــل األعيــاد واألعــراس .أو إذا اعتــادت علــى عــدم االدخــار وتأميــن
احتياجاتهــا عــن طريــق القــروض.
الدراسات السابقة:
دراســة الصائــغ وحســن (1986م) :هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى المتغيــرات التــي
تؤثــر علــى الســلوك واالتجــاه لدى المواطن الســعودي فيمــا يتعلق باالدخار واالســتهالك،
والتعــرف علــى بعــض الخصائــص التــي يتميــز بهــا المجتمــع الســعودي وفــي مقدمتهــا
الصبغــة الدينيــة ،وكذلــك اآلثــار االجتماعيــة المصاحبــة لزيــادات الدخــول الناتجــة عــن
زيــادات عوائــد البتــرول فــي منتصــف الســبعينات  .وكانــت عينــة الدارســة عينــة غيــر
احتمالية،عينــة الميســرة مــن المواطنيــن الســعوديين القاطنيــن بمدينــة الرياض،وبينــت
النتائــج أن المواطــن الســعودي ال يضــع االدخــار فــي أولويــة متقدمــة عنــد توزيــع
دخلــه حيــث تأتــي بنــود اإلنفــاق االســتهالكي قبــل هــذا البنــد ،ودوافــع االدخــار
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لــدى المواطــن الســعودي ال تقتصــر علــى الدوافــع التــي أقرهــا كتــاب االقتصاد،وتأتــي
النتيجــة لتثبــت عــدم صحــة الفــرض  .واتجــاه المواطــن الســعودي نحــو أهميــة دوافــع
االدخــار تختلــف باختــاف دخلــه الشــخصي،وحجم األســرة التــي يعولها،والعمر،ونوعيــة
المهنة،والمؤهــل العلمــي  .وأن أغلبيــة المواطنيــن قــد لجــأوا بشــكل أو بآخــر إلــى
االقتــراض .
دراســة (الرديعــان :)2005 ،هدفــت هــذه الدراســة لتحديــد دور المــرأة العاملــة فــي عمليــة
اإلنفــاق ،وتحــاول الكشــف عــن أنمــاط اإلنفــاق األســرية الشــائعة والطــرق المتبعــة فــي
تدبيــر مــوارد األســرة مــوارد األســرة الماليــة ،وأجريــت الدراســة علــى  164معلمــة ينتســبن
إلــى التعليــم الحكومــي فــي مدينــة الريــاض .وتوصلــت الدراســة إلــى أن دخــل الزوجــة
أساســي فــي اإلنفــاق علــى األســرة .وأن هنــاك تحــوال فــي األدوار لصالــح المــرأة ممثــا
باتســاع دورهــا فــي اتخــاذ القــرارات األســرية ،وبخاصــة االقتصاديــة .وأشــارت الدراســة إلــى
وجــود شــفافية بيــن الزوجيــن فــي دخــل كل طــرف .كمــا أوصــت الدراســة بحاجــة المجتمع
الســعودي إلــى مزيــد مــن الدراســات حــول نمــط اإلنفــاق فــي األســر التــي تضــم زوجــات غيــر
عامــات.
دراســة كيرلــي وآخــرون ( 2005م )  :تتحــرى هــذه الدراســة النظريــة المؤسســية لالدخــار
كإطــار عمــل أساســي يمكــن أن يســاعد فــي تفســير أداء االدخــار وتراكــم المدخــرات فــي
البيــوت منخفضــة الدخــل فــي الواليــات المتحــدة تحديــدًا ،ومــن أهــم النتائــج ال يتعلــق كل
مــن الجنــس ،العمــر ،الوضــع االجتماعــي ،ونســبة اإلعالــة بــاألداء االدخــاري بمــا يســتحق
األهميــة .وترتبــط الثقافــة بــاألداء االدخــاري بشــكل كبيــر .مقارنــة بالمشــتركين الجامعييــن
(ســنتين ،أربــع ســنوات ،أو غيــر محــدد) ،فــإن جميــع الفئــات األخــرى تبــدي متوســط صافــي
وديعــة شــهرية منخفضــً إحصائيــً بشــكل ملحــوظ.ال توجــد اختالفــات تســتحق االهتمــام
فــي األداء االدخــاري بيــن المشــتركين غيــر الموظفيــن والموظفيــن بــدوام كامــل ،أو غيــر
كامل.وترتبــط اإلقامــة فــي الريــف بشــكل وثيــق بــاألداء االدخــاري ،حيــث أن متوســط صافــي
الوديعــة الشــهرية كان أقــل بـــ  $5.11لــدى المشــتركين المقيميــن فــي المناطــق
الريفيــة مقارنــة بالمشــتركين المقيميــن فــي المناطــق المدنية.ويرتبــط امتــاك الســيارة
والبيــت بشــكل كبيــر بــاألداء االدخــاري .وامتــاك الممتلــكات يمكــن أن يكــون توجهــً واعيــً
ووجدانيــً تجــاه المســتقبل ويحفــز علــى تطويــر الممتلــكات األخــرى .وكلمــا ازداد عــدد
ســاعات حضــور التثقيــف المالــي ،كان األداء االدخــار بأفضــل .وكلمــا ازداد الهــدف االدخــاري
الشــهري ،كان األداء االدخــاري أفضــل.
دراســة هــان وشــيرادن (2007م) :هدفــت الدراســة إلــى معرفــة إلــى أي مــدى تســتطيع
النظريــات المتنافســة أن تعطــي تفســيرًا لالدخــار لــدى البيــوت ذات الدخــل المنخفــض فــي
حســابات التنميــة الشــخصية .هنــاك العديــد مــن النتائــج التــي تســتحق االهتمــام حــول
العالقــة بيــن الســمات االجتماعيــة االقتصاديــة وحاصــات االدخــار .أو ً
ال :قــام المشــتركون
الذيــن يتضمنــون عــددًا أكبــر مــن الراشــدين فــي المنــزل باالدخــار بشــكل أكبــر األمــر الــذي
يوحــي بــأن عــدد الراشــدين فــي المنــزل قــد يكــون مرتبطــً بقابليــة الوصــول إلــى برامــج
االدخــار .ثانيــً :قــام المشــتركون الذيــن يتلقــون المســاعدات الماليــة باالدخــار بشــكل أقــل.
ويمكــن أن تشــكل البطالــة عائقــً أمــام االدخــار فــي حســابات التنميــة الشــخصية ،حيــث
أن البيــوت ذات الدخــل المنخفــض تعانــي ارتفاعــً فــي عــدم االســتقرار فــي العمــل،
فالبطالــة يمكــن أن تمنــع المشــتركين مــن االدخــار فــي حســابات التنميــة الشــخصية .نظــرًا
إلــى أن البطالــة ترتبــط بشــكل وثيــق باالدخــار فــي حســابات التنميــة الشــخصية ،وتــرى
هــذه الدراســة أنــه فــي حيــن أن الــوارد المالــي المنتظــم ال يرتبــط كثيــرًا بمتوســط صافــي
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الوديعــة الشــهرية فــإن الدخــل غيــر المنتظــم يرتبــط بشــكل كبيــر بمتوســط صافــي
الوديعــة الشــهرية .وإن المشــتركين المتمتعيــن بنظــرة تفاؤليــة للمســتقبل أكثــر قابليــة
ألن يدخــروا ،وهــذه النتيجــة تناقــض الفكــرة التــي يطرحهــا علــم النفــس االقتصــادي والتــي
مفادهــا أن األشــخاص ذوي النظــرة التشــاؤمية تجــاه ظــروف المســتقبل االقتصاديــة
يدخــرون أكثــر.
دراســة الفضلــي (2010م) :هدفــت الدراســة إلــى تحديــد اتجاهــات الطــاب فــي المرحلــة
الثانويــة نحــو الوعــي االدخــاري حســب الجنــس (ذكــر – أنثــى )،وتحديــد دور مــادة االقتصــاد
المنزلــي بالمرحلــة الثانويــة فــي تنميــة الوعــي االدخاري لــدى الطالب  .وأجريت هذه الدراســة
علــى عينــة طبقيــة للطــاب الكويتييــن المقيديــن بالصــف الحــادي عشــر بالقســم
األدبــي للمرحلــة الثانويــة بالمــدارس الحكوميــة بدولــة الكويــت وجميعهــم يدرســون مقــرر
االقتصــاد بنســبة تمثــل  ٪56لإلنــاث و ٪44للذكــور مــن كل محافظــة وعددهــا ســتة
بدولــة الكويت،تــم تطبيــق الدراســة علــى  600طالــب  /طالبــة وهــي عينــة ممثلــة مــن
المحافظــات الســتة،وأكدت النتائــج أن نســبة معرفــة الشــباب بمحــور واحــد علــى األقــل من
محــاور الوعــي االدخــاري (المدرســة – األســرة  -ســائل اإلعــام ) تبلــغ ،٪93ويوجــد عالقــة
بيــن محــاور الوعــي االدخــاري الثــاث والجنــس،كان لــدور األب ثــم األم ثــم األخــوة دور فــي
تنميــة الوعــي االدخــاري ولــم يثبــت دور األقــارب فــي الوعــي االدخاري،أيضــً كان لوســائل
اإلعــام دور فــي الوعــي االدخــاري ،التلفزيــون ثــم اإلعالنــات والملصقــات ثــم الصحافــة
ولــم يثبــت دور لإلذاعــة فــي الوعــي االدخــاري.
دراســة (عبدالرحيــم :)2012 ،هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة اتجاهــات الطالبــات
الســعوديات نحــو المعرفــة بثقافــة ترشــيد االســتهالك ،ومصــادر هــذه المعرفة ،وإســهامها
بتعزيــز ونشــر هــذه الثقافــة .وقــد اعتمــدت علــى عينــة ميدانيــة بلــغ حجمهــا  550طالبــة
مــن طالبــات قســم الدراســات االجتماعيــة للبنــات بجامعــة الملــك ســعود مــن خــال
اســتبانه .وتوصلــت الدراســة أهمهــا معرفــة الطالبــة الجامعيــة بثقافــة ترشــيد االســتهالك
مــن مصــادر معــدودة  .وجــود داللــة إحصائيــة فــي العالقــة بيــن الخلفيــة االجتماعيــة
ومعرفتهــا بثقافــة ترشــيد االســتهالك وممارســتها لهــذه الثقافــة .وقلــة اهتمــام
مؤسســات المجتمــع المدنــي بثقافــة ترشــيد االســتهالك.
دراســة ( القرشــي و خريــم :)2012 ،وهدفــت هــذه الدراســة لمعرفــة العوامــل االجتماعيــة
علــى االســتهالك االدمانــي لــدى المــرأه األردنية،وأيضــا تهــدف لقيــاس وتحديــد ظاهــرة
االســتهالك االدمانــي لــدى المــرأة فــي المجتمــع األردنــي .والعينــة مكونــة مــن ( )618امــرأة
أردنيــة ،موزعــة علــى جميــع مناطــق عمــان .وتوصلــت الدراســة إلــى إن نســبة االســتهالك
االدمانــي عنــد المــرأة األردنيــة كانــت بنســبة ( )٪26.5وبلــغ عــدد الســيدات اللواتــي يعانيــن
مــن االســتهالك االدمانــي ( )164امــرأة .وأكــدت الدراســة وجــود تأثيــر للعامــل االجتماعيــة
علــى الســلوك االســتهالكي،ومن أهمهــا عامــل (األصدقــاء) وأوصــت الدراســة بضــرورة إيجــاد
تشــريعات وأنظمــة حكوميــة مــن شــأنها أن تكبــح الحمــات اإلعالنيــة والترويجيــة  .وقيــام
جمعيــة حميــة المســتهلك بدورهــا.
دراســة النفيعــي (2013م) :اســتهدفت التعــرف علــى دور العوامــل االجتماعيــة واالقتصادية
المؤديــة لســلوك االســتهالك التفاخــري فــي األســرة الســعودية بمدينــة الريــاض خصوصــً
االســتهالك التفاخــري الــذي تمارســه بعــض الطبقــات الغنيــة إلظهــار التميــز الطبقــي.
وتوصلــت الدراســة إلــى أن االســتهالك التفاخــري يتضــح وبشــكل كبيــر بيــن المتعلميــن وأن
المســتوى التعليمــي لــم يكــن لــه أثــر إيجابــي للحــد مــن هــذا الســلوك .وكذلــك الدخــل
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العالــي لألســر الســعودية هو الســبب الرئيســي فــي انتشــار الســلوك التفاخري.وللعالقات
االجتماعيــة واألســرية دور كبيــر جــدًا فــي انتشــار الســلوك االســتهالكي التفاخــري بيــن
األســر الســعودية .و للتقليــد ومحــاكاة الغيــر أثــر داعــم في انتشــار الســلوك االســتهالكي
التفاخــري بيــن األســر السعودية.وانتشــار المراكــز التجاريــة وشــيوع اإلعالنــات التجاريــة
والمــاركات العالميــة دورًا فــي اســتهالك جــزءًا كبيــرًا مــن الراتــب والميزانيــة الشــهرية.
دراســة الحمــد (2015م) :هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى العوامل االجتماعيــة المؤثرة
ســلبًا علــى ثقافــة االدخــار عنــد األســرة الســعودية مــن وجهــة نظــر المــرأة الســعودية
العاملــة ،والتعــرف علــى العوامــل االقتصاديــة المؤثــرة ســلبًا علــى ثقافــة االدخــار،
وتقديــم اقتراحــات تعــزز مــن ثقافــة االدخــار مــن وجهــة نظــر المــرأة الســعودية العاملــة،
والتعــرف علــى العالقــة بيــن متغيــرات الدراســة وبيــن ادخــار ُأســر المبحوثــات .وتوصلــت
الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا  :مــن أهــم العوامــل االجتماعية المؤثرة ســلبًا
علــى ثقافــة االدخــار :الضيافــة المبالــغ فيهــا فــي المناســبات االجتماعيــة و التنشــئة
التــي ينشــأ عليهــا األجيــال تفتقــر إلــى ثقافــة االدخــار .وقلــة الوعــي االســتهالكي مــن
حيــث حجــم االســتهالك مقابــل الحاجــة الفعليــة .ومــن أهــم العوامــل االقتصاديــة
المؤثــرة ســلبًا علــى ثقافــة االدخار:غــاء المعيشــة.وارتفاع أســعار العقــارات .وزيــادة
لألســعار دون المتابعــة للحاجــات واللــوازم األساســية .ومــن أهــم االقتراحــات لتعزيــز
ثقافــة االدخار:تنشــئة األبنــاء علــى التخطيــط المالي.وتشــجيع األبنــاء علــى ادخــار جــزء من
مصروفهــم.
دراســة (مركــز البحــوث والدراســات :)2016،قيــاس مســتوى االدخــار لــدى الفــرد الســعودي
فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى عينــة  528بلغــت نســبة الذكــور  ٪59و  ٪41مــن
اإلنــاث وتوصلــت الدراســة إلــى أن االدخــار عنــد اإلنــاث غيــر مرتبــط بالحالــة االجتماعيــة،
فــي حيــن أن االدخــار عنــد الذكــور مرتبــط بالحالــة االجتماعيــة .و ٪36مــن الســعوديين
الغيــر مدخريــن يعللــون ســبب عــدم االدخــار ارتفــاع أســعار الســلع االســتهالكية وقلــة
الرواتــب .وتظهــر الدراســة أن ثقافــة االدخــار جيــده بشــكل عــام جيــدة عنــد المجتمــع
الســعودي.
منهج الدراسة
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج االجتماعــي حيــث يعــرف بأنــه :طريقــة لجمــع بيانــات مــن
أعــداد كبيــرة مــن المبحوثيــن عــن طريــق االتصــال بمفــردات مجتمــع البحــث ســواء كان
االتصــال مباشــرا وجهــا لوجــه أو عبــر الهاتــف أو بريديــا مــن خــال اســتمارات تحتوي أســئلة
مقننــة (الغريــب.)2012 ،وهــو منهــج وصفــي Descriptiveيعتمــد عليــه الباحثــون فــي
الحصــول علــى بيانــات ومعلومــات وافيــة ودقيقــة ،تصــور الواقــع االجتماعــي والحياتــي،
وتســهم مثــل تلــك البيانــات والمعلومــات فــي تحليــل الظواهر(قندلجــي و الســامرائي،
.)2009
وتــم اســتخدام المســح االجتماعــي بأســلوب العينــة مــن خــال جمــع البيانــات الالزمــة
للظاهــرة المدروســة عــن طريــق توزيــع اســتمارة االســتبيان علــى الموظفــات بجامعــة
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية فــي مدينــة الريــاض.
مجتمع الدراسة:
مجتمــع البحــث هــو :الحــدود التــي تبيــن معالــم الظاهرة أو المشــكلة التي ُيراد دراســتها
وتفســيرها بطريقــة علمية(الصبــاب.)2004 ،تكــون مجتمــع الدراســة مــن الموظفــات فــي
مدينــة الملــك عبــد اهلل بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية.
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عينة الدراسة
اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح االجتماعــي بأســلوب العينــة .أمــا عينــة الدراســة فقــد
تــم ســحبها بطريقــة عشــوائية مــن الموظفــات فــي مدينــة الملــك عبــد اهلل للطالبــات
بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود،وقد بلــغ حجــم العينــة المســحوبة ( )301مفــردة والبالغ
عددهــن 1300موظفــة إدارية.وتــم اختيــار عينــة المــرأة الموظفــة ألن لديهــا دخــل شــهري
ثابــت تعتمــد عليــه ومســتقلة ماديــا ولديهــا مســؤوليات ماديــة تجــاه أســرتها.
حدود الدراسة
ُحــددت هــذه الدراســة بعــدد مــن المحــددات الموضوعيــة والبشــرية والمكانيــة والزمنيــة
كالتالــي:
1.1الحــدود الموضوعية:اقتصــرت الدراســة الحاليــة علــى رفــع وعــي المــرأة الســعودية فــي
اإلنفــاق واالدخــار.
2.2الحــدود البشــرية:اقتصرت هــذه الدراســة علــى الســعوديات الموظفــات بمدينــة الملــك
عبــد اهلل للطالبــات بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية.
3.3الحدود المكانية  :طبقت الدراسة في مدينة الرياض.
4.4الحدود الزمنية:تم تطبيق الدراسة في الفترة مابين 1438-6-1هـ إلى 1438-6 -20هـ.
أداة جمع البيانات:
تعــد وســيلة جمــع المعلومــات أو البيانــات مــن أهــم مراحــل جمــع اإلجــراءات المنهجيــة في
كل دراســة وبواســطتها وعــن طريــق حســن اختيارهــا وتصميمهــا يمكــن أن تصبــح معلومات
الدراســة علــى درجــة كبيــرة مــن الموضوعيــة ،وتســتطيع أن تخــدم أهــداف الدراســة وتجيــب
علــى أســئلة البحــث المخلفــة( .العســاف1416 ،هـ)
قامــت الباحثــة بتطويــر اســتبانه كأداة لجمــع البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالدراســة،
موزعــة علــى جزأيــن :
الجــزء األول :احتــوى علــى ( )5أســئلة تجيــب عليهــا المبحوثــة وتشــمل البيانــات األوليــة :العمر،
الحالــة االجتماعيــة ،المســتوى التعليمــي ،الدخــل الشــهري ،عــدد أفــراد األســرة.
أما الجزء الثاني :احتوى على ( )3أسئلة و( )24عبارة عن متغيرات الدراسة وهي:
المتغير األول :ابتكار أساليب حديثة في تطوير االدخار لدى المرأة السعودية.
المتغير الثاني :أساليب رفع وعي المرأة في ترشيد اإلنفاق.
المتغير الثالث :اآلثار المترتبة على ترشيد اإلنفاق للمرأة السعودية.
وقــد تــم اعتمــاد المقيــاس ذو الثــاث درجــات لتقييــم إجابــات أفــراد العينــة ،وقــد احتســبت
العالمــات علــى أســاس إعطــاء  3عالمــات إلجابــة أوافــق ،و( )2عالمــات إلجابــة موافــق الــى
حــد مــا ،و عالمــة غيــر موافــق.
صدق وثبات األداة :
للتثبت من مدى صدق األداة المستخدمة في هذه الدراسة فقد تم إتباع ما يلي :
أ  .صياغــة األســئلة المتعلقــة بمتغيــرات الدراســة المختلفــة بطريقــة واضحــة وســهلة بحيــث
يمكــن فهــم محتواهــا.
ب .بعــد االنتهــاء مــن تصميــم االســتمارة تــم عرضهــا علــى مجموعــة مــن األســتاذة
المتخصصيــن فــي قســم علــم االجتمــاع ببعــض الجامعــات الســعودية وذلــك مــن
أجــل تحكيــم االســتمارة وأخــذ رأيهــم ،وقــد أبــدى المحكمــون مرئياتهــم ،حيــث تضمنــت
مقترحــات المحكميــن حــذف بعــض العبــارات التــي يــرون أنهــا مكــررة وتغييــر بعــض العبارات.
ج.لقيــاس مــدى دقــة نتائــج الدراســة ،تــم اســتخدام معادلة ألفــا كرونبــاخ ()Cronbach Alpha
وكان معامــل الثبــات( )0.87وهــو معامــل ثبــات مرتفــع ،يشــير إلــى أن االســتبانة تتمتــع
بدرجــة عاليــة يمكــن الوثــوق بهــا.
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نتائج الدراسة:
تتضح نتائج الدراسة باستعراض الجداول التالية:
جدول رقم ( )1توزيع أفراد العينة وفقا للعمر

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )1الــذي يوضــح توزيــع أفــراد العينــة وفقـ َا للعمــر أن أعلــى
نســبة كانــت مــن تتــراوح أعمارهــن مــن  35ســنه فمــا فــوق بنســبة  ،٪60.9يليهــا،
مــن ترواحــت أعمارهــن مــن  30 – 25ســنة بنســبة بلغــت  ،٪16.3يليهــا مــن ترواحــت
أعمارهــن  35- 30ســنة بنســبة  ،٪15ويليهــا مــن كانــت أعمارهــن  25 – 20ســنة
بنســبة .٪ 7.8
جدول ( )2توزيع أفراد العينة وفقا للحالة االجتماعية
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يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )2الــذي يوضــح توزيــع أفــراد العينــة وفقــا للحالــة
االجتماعيــة أن أعلــى نســبة للمتزوجــات بنســبة  ،٪72.4يليهــا الالتــي لــم يتزوجــن
بســبة ،٪16.7يليهــا المطلقــات بنســبة  ،٪8.2ويلــي ذلــك المتوفــي عنهــا زوجهــا
(األرملــة) بنســبة ،٪2.4ويلــي ذلــك أخــرى (معلقــة) بنســبة .٪0.3
جدول ( )3توزيع أفراد العينة وفقا للمستوي التعليمي

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )3الــذي يوضــح توزيع أفــراد العينــة وفقا للحالــة التعليمية
ارتفــاع نســبة المبحوثــات الالتــي حصلــن علــى شــهادة جامعيــة حيــث بلغت نســبتهن
 ٪ 63.1يليهــا الحاصــات علــى الماجســتير بنســبة  ٪ 17.4ويلــي ذلــك الحاصــات علــى
شــهادة الثانويــة بنســبة  ٪ 10.9والحاصــات علــى شــهادة دون المرحلــة الثانويــة
بنســبة  ٪4.1والحاصــات علــى شــهادات مختلــف (أخــرى تذكــر) مــن دبلومــات وغيرهــا
بنسبة .٪4.4
جدول ( )4توزيع أفراد العينة وفقا للدخل الشهري

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )4توزيــع أفــراد العينــة وفقــا للدخــل الشــهري أن أعلــى
نســبة كانــت لمــن يتــراوح دخلهــن الشــهري 9000ريــال وأكثــر حوالــي نصــف العينــة
بنســبة بلغــت  ٪52.5يلــي ذلــك مــن دخلهــن الشــهري 9000 – 7000ريــال بنســبة
 ٪23.9ويلــي ذلــك مــن تــراوح دخلهــن الشــهري  7000 – 5000ريــال بنســبة ٪13.4
ويلــي ذلــك مــن تــرواح دخلهــن الشــهري  5000 – 2000ريــال بنســبة  . ٪ 10.1ويتضــح
مــن مجمــوع أفــراد العينــة وفقــا للدخــل الشــهري أن بعضهــن ال يرغبــن باإلفصــاح
عــن الدخــل الشــهري.
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جدول ( )5توزيع أفراد العينة وفقا لعدد أفراد األسرة

يتضــح مــن جــدول رقــم ( )5توزيــع أفــراد العينــة وفقــا لعــدد أفــراد األســرة أن أعلــى
نســبة كانــت لمــن عــدد أفــراد أســرهن يتــراوح مــن ( )6-3أفــراد بنســبة  .٪54.8وهــذا
يتفــق وهــذا يتفــق مــع أنــه متوســط حجــم األســرة الســعودية يتــراوح مــن ( )6إلــى ()7
أفــراد وغالبــا مــا يــؤدي ارتفــاع حجــم األســرة إلــى زيــادة أعبائهــا .ويليها مــن يتــراوح عدد
أفــراد أســرهن مــن ( )10-7أفــراد بنســبة  .٪23.6يليهــا الالتــي يقــل عــدد أفــراد أســرهن
عــن  3أفــراد بنســبة  ٪17.4ويليهــا الالتــي يزيــد أفــراد أســرهن عــن  10أفــراد بنســبة .٪6.8
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جدول رقم ( )6ابتكار أساليب حديثة في تطوير االدخار لدى المرأة السعودية

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )6ابتــكار أســاليب حديثــة فــي تطويــر االدخــار لــدى المــرأة
الســعودية بــدء بعبــارة تعويــد الطفــل علــى ادخــار جــزء مــن مصروفــه اليومــي فــي
المرتبــة األولــى حيــث بلغــت نســبة مــن أجابــوا بموافــق ( )٪81.1ومــن أجابــوا بغيــر موافــق
بنســبة .٪5.8وقــد يعــود ذلــك أن غالبيــة العينــة مــن المتزوجــات ويشــعرن بأهمية التنشــئة
الســوية للطفــل لهــا األثــر الكبيــر فــي اكتســاب أســاليب حديثــة فــي تطويــر االدخــار.
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وتتفــق هــذه العبــارة مــع دراســة الحمــد بــأن مــن أهــم االقتراحــات لتعزيــز ثقافــة
االدخار:تنشــئة األبنــاء علــى التخطيــط المالــي .يلــي ذلــك فــي المرتبــة الثانيــة عبــارة (توزيــع
الدخــل الشــهري وفــق ميزانيــات محــددة) حيــث بلغــت نســبة مــن أجابــوا بموافــق ()٪72.3
ومــن اجابــوا بموافــق إلــى حــد مــا (  )٪21.1ومــن أجابــوا بغيــر موافــق بنســبة ( .)٪6.5واحتلــت
المرتبــة الرابعــة عبــارة اقتطــاع مالــي شــهري ادخــاري عــن طريــق البنــك مباشــرة بنســبة
( )٪67.5ومــن أجابــوا بموافــق إلــى حــد مــا بلغــت نســبتهم ( )٪19.1ومــن أجابــوا بغيــر موافــق
بلغــت نســبتهم ()٪13.2
وفــي المرتبــة الرابعــة جــاءت عبــارة تنظيــم أوقــات الشــراء بأوقــات محدده(أســبوعية-
شــهرية) بلغــت نســبة مــن أجابــوا بموافــق بنســبة ( )٪61.3ومــن أجابــوا بغيــر موافــق
بلعــت نســبتهم ( .)٪13.3واحتلــت المرتبــة الخامســة عبــارة مشــاركة جميــع أفــراد األســرة
بالتخطيــط المالــي بنســبة مــن أجابــوا بموافــق(  )٪ 55.9حوالــي نصــف العينــة تقريبــا ومــن
أجابــوا بموافــق نوعــا مــا بنســبة بلغــت ()٪24.6ومــن أجابــوا بغيــر موافــق (.)٪19.4
ويلــي ذلــك فــي المرتبــة السادســة عبــارة االســتغناء عــن البطاقــات االئتمانيــة حيــث
بلغــت نســبة مــن أجابــوا بموافــق ( )٪52.6ومــن أجابــوا بموافــق نوعــا مــا بلغــت نســبتهم
( )٪22.2ومــن أجابــوا بغيــر موافــق بنســبة ( .)٪25ويليهــا فــي المرتبــة الســابعة عبــارة توزيــع
المصروفــات علــى المشــتريات قبــل الذهــاب للتســوق حيــث بلغــت نســبة مــن أجابــوا
بموافــق (  )٪52ومــن أجابــوا بموافــق نوعــا مــا بلغــت نســبتهم ( )٪29.7ومــن أجابــوا بغيــر
موافــق (.)٪18.2
وفــي المرتبــة الثامنــة عبــارة اســتخدام التطبيقــات فــي جهــاز المحمــول التــي تســاعد
علــى االدخــار حيــث بلغــت نســبة مــن أجابــوا بموافــق (  )٪43.2ومــن أجابــوا بموافــق نوعــا مــا
بلغــت نســبتهم ( )٪29.4ومــن أجابــوا بغيــر موافــق بلغــت نســبتهم (.)٪27.3
وفــي المرتبــة األخيــرة عبــارة تشــجيع التســوق االلكترونــي ألنــه يحــدد بدقــة العمليــة
الشــرائية حيــث بلغــت نســبة مــن أجابــوا بموافــق ( )٪52.6ومــن أجابــوا بموافــق نوعــا مــا
بلغــت نســبتهم ( )٪32.5ومــن أجابــوا بغيــر موافــق بلغــت نســبتهم ( .)٪33.2ونلحــظ
فــي المراتــب الثــاث األخيــرة جــاءت العبــارات التــي لهــا عالقــة بطــرق االدخــار الحديثــة
واالســتفادة مــن التقنيــة وهــذا يــدل علــى حاجــة المجتمــع لمزيــد مــن الوعــي والتثقيــف
بطــرق االدخــار الغيــر تقليديــة.
جدول رقم ( )7أساليب رفع وعي المرأة في ترشيد اإلنفاق
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جدول رقم ( )7أساليب رفع وعي المرأة في ترشيد اإلنفاق
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يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )7أســاليب رفع وعــي المرأة فــي ترشــيد اإلنفاق حيــث احتلت
المرتبــة األولــى عبــارة إقامــة حمــات توعيــة بعــدم اإلســراف والمباهــاة فــي المناســبات
االجتماعيــة بنســبة ( )٪88.9بمــن أجابــوا موافــق ،ومــن أجابــوا بموافــق إلــى حــد مــا بلغــت
نســبتهم ( )٪ 6.2ومــن أجابــوا بغيــر موافــق نســبتهم تمثــل فقــط ( )٪4.8مــن العينــة.
وتأييــد أفــراد العينــة لهــذا النــوع مــن األســلوب لرفــع الوعــي للمــرأة يتفــق مــع دراســة
(النفيعــي) التــي تؤكــد وجــود الســلوك التفاخــري بيــن األســر الســعودية إلــى ويتضــح
شــكل كبيــر بيــن المتعلميــن وأن المســتوى التعليمــي لــم يكــن لــه أثــر إيجابــي للحــد
مــن هــذا الســلوك .وكذلــك الدخــل العالــي لألســر الســعودية هــو الســبب الرئيســي في
انتشــار الســلوك التفاخري.وللعالقــات االجتماعيــة واألســرية دور كبيــر جــدًا فــي انتشــار
الســلوك االســتهالكي التفاخــري بيــن األســر الســعودية .وتتفــق مــع دراســة الحمــد أن
مــن أهــم العوامــل االجتماعيــة المؤثــرة ســلبا علــى االدخــار الضيافــة المبالــغ فيهــا فــي
المناســبات االجتماعيــة.
وتأتــي فــي المرتبــة الثانيــة عبــارة التوعيــة بالمســتلزمات األساســية واالســتهالكية حيــث
بلغــت نســبة مــن اجابــوا بموافــق( )٪87ومــن أجابــوا بموافــق إلى حــد ما بلغت نســبتهم
( )٪9.1وبلغــت نســبة مــن أجابــوا بغيــر موافــق ( .)٪3.8ويليهــا فــي المرتبــة الثالثــة جــاءت
عبــارة تحفيــز المــرأة علــى العمــل الحــر (بــرأس مــال بســيط جــدا) حيــث بلغــت نســبة
مــن أجابــوا بموافــق( )٪84.4ومــن أجابــوا بموافــق إلــى حــد مــا بلغــت نســبتهم بلغــت
نســبتهم ( )٪11وبلغــت نســبة مــن أجابــوا بغيــر موافــق ( .)٪4.4واحتلــت عبــارة إقامــة
دورات تدريبيــة للمقبليــن علــى الــزواج عــن االدخــار وأهميتــه فــي اســتقرار الحيــاة األســرية
المرتبــة الرابعــة حيــث بلغــت مــن أجابــوا بموافــق ( )٪84.1ونســبة مــن أجابــوا بموافــق إلــى
حــد مــا ( )٪ 11.7ومــن أجابــوا بغيــر موافــق بلغــت نســبتهم (.)٪4.1
وتأتــي فــي المرتبــة الخامســة عبــارة عــرض تجــارب المــرأة الســعودية الناجحــة التــي
نجحــت باالدخــار فــي وســائل اإلعــام المختلفــة حيــث بلغــت نســبة مــن أجابــوا بموافق
( )٪79.9ومــن أجابــوا بموافــق إلــى حــد مــا بلغــت نســبتهم ( )٪13.9ومــن أجابــوا بغيــر
موافــق بلغــت نســبتهم ( .)٪6.1ويليهــا بالمرتبــة السادســة جــاءت عبــارة قيــام جمعيــة
حمايــة المســتهلك بدورهــا فــي الحمــات الدعائيــة ،حيــث بلغــت نســبة مــن أجابــوا
بموافــق ( )٪72.9ومــن أجابــوا بموافــق إلــى حــد مــا بلغــت نســبتهم( )٪11.6ومــن أجابــوا
بغيــر موافــق بلغــت نســبتهم (.)٪15.1
واحتلــت المرتبــة الســابعة عبــارة إنشــاء مؤسســة غيــر ربحيــة تهتــم باالدخــار حيــث
بلغــت نســبة مــن أجابــوا بموافــق ( )٪ 69.4ومــن أجابــوا بموافــق إلــى حــد مــا بلغــت
نســبتهم (  )٪18.7ومــن أجابــوا بغيــر موافــق بلغــت نســبتهم ( . )٪11.8وفــي المرتبــة
األخيــرة حيــث بلغــت نســبة مــن أجابــوا بموافــق ( )٪68.1ومــن أجابــوا بموافــق إلــى حــد مــا
بلغــت نســبتهم ( )٪16.7ومــن أجابــوا بغيــر موافــق بلغــت نســبتهم (.)٪16.7
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يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )8اآلثــار المترتبــة علــى ترشــيد اإلنفــاق للمــرأة الســعودية حيــث
احتلــت عبــارة زيــادة وعــي األبنــاء بأهميــة االدخــار المرتبــة األولــى حيــث بلغــت نســبة مــن أجابــوا
بموافــق ( )٪92ومــن أجابــوا بموافــق نوعــا مــا بلغــت نســبتهم ( )٪4.8ومــن أجابــوا بغيــر موافــق
بنســبة ( .)٪3.1يليهــا بالمرتبــة الثانيــة عبــارة تقليــص الديــون والقــروض علــى األســرة حيــث بلغــت
نســبة مــن أجابــوا بموافــق ( )٪90.6ومــن أجابــوا بموافــق نوعــا مــا بلغــت نســبتهم (.)٪9.3
وفــي المرتبــة الرابعــة احتلــت عبــارة تقليــل النمــط االســتهالكي الشــائع فــي المجتمــع
الســعودي حيــث بلغــت نســبة مــن أجابــوا بموافــق ( )٪89.3ومــن أجابــوا بموافــق نوعــا مــا
بلغــت نســبتهم ( )٪8.2ومــن أجابــوا بغيــر موافــق بنســبة ( .)٪2.4ويليهــا عبــارة زيــادة وعــي المــرأة
يتوافــق مــع توجهــات المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبــة الخامســة حيــث بلغــت نســبة
مــن أجابــوا بموافــق ( )٪76.7ومــن أجابــوا بموافــق نوعــا مــا بلغــت نســبتهم ( )٪17ومــن أجابــوا
بغيــر موافــق بنســبة ( .)٪6.1ويليهــا فــي المرتبــة السادســة عبــارة انخفــاض معــدالت الســمنة
المنتشــرة فــي أوســاط النســاء حيــث بلغــت نســبة مــن أجابــوا بموافــق ( )٪67.6ومــن أجابــوا
بموافــق نوعــا مــا بلغــت نســبتهم ( )٪17.1ومــن أجابــوا بغيــر موافــق بنســبة ( .)٪15.1وفــي المرتبــة
األخيــرة عبــارة تقليــص نســب الســفر إلــى خــارج المملكــة حيــث بلغــت نســبة مــن أجابــوا بموافق
( )٪61.4ومــن أجابــوا بموافــق نوعــا مــا بلغــت نســبتهم ( )٪23.9ومــن أجابــوا بغيــر موافــق بنســبة
(.)٪14.5
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التوصيات:
توصــي الدراســة المــرأة الســعودية بترشــيد اســتهالكها اليومــي بطــرق
مختلفــة وغيــر تقليديــة.
التفكيــر بالقــرارات الشــرائية للمــرأة قبــل اتخــاذ عمليــة الشــراء ألن ذلــك يســاعد
علــى االدخــار والتقليــل مــن االســتهالك الزائــد.
االســتفادة مــن تجــارب الــدول المتقدمــة فــي االدخــار كتجربــة اليابــان حيــث
أنــه ضمــان لمواجهــة الصعــاب التــي يتعــرض لهــا الفــرد .وقــد تطــورت هــذه
الثقافــة حتــى أصبــح الفــرد اليابانــي يدخــر  ٪35مــن دخلــه بعــد اســتبعاد
الضرائــب.
تقديــم دورات تدريبيــة للمــرأة ُتعــود علــى سياســة االدخار وترشــيد االســتهالك
بمــا يتوافــق مــع الدخل.
تنشــئة األطفــال علــى ثقافــة االدخــار بمــا يتالئــم مــع توجهــات المملكــة
العربيــة الســعودية ،وحثهــم علــى أنمــاط االســتهالك اإليجابــي والتقليــل مــن
أنمــاط االســتهالك الســلبي.
تشــجيع المــرأة العاملــة علــى االقتطــاع الشــهري االدخــاري عــن طريــق البنــوك
المحليــة مباشــرة مــن الدخــل.
توعيــة المجتمــع عــن طريــق األفــام القصيــرة والبرامــج الهادفــة بعــدم
اإلســراف والمباهــاة الزائــدة فــي المناســبات االجتماعيــة.
توصــي الدراســة باســتخدام األجهــزة الذكيــة مــن خــال بعــض التطبيقــات
فــي ترشــيد اإلنفــاق وعمليــات االدخــار.
تعليــم سياســية االدخــار لألطفــال فــي المناهــج التعليميــة وحثهــم علــى
ذلــك أيضــا فــي األنشــطة الالمنهجيــة فــي المــدارس.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة :
الحمــد هلل الــذي دبــر عبــاده فــي كل أمورهــم أحســن تدبيــر ،ويســر لهــم
أحــوال المعيشــة،وأمرهم باالقتصاد،ونهاهــم عــن اإلســراف والتقتيــر ،والصــاة
والســام علــى ســيدنا محمــد ،إمــام الهدى،وســيد المرســلين وعلــى آلــه
وأصحابــه أجمعيــن .وبعــد:
فــإن التدبيــر نصــف المعيشــة،وقديما قيــل  :صــاح المعيشــة مــن صــاح
الدين،وصــاح الديــن مــن صــاح العقــل .وكثيــر مــن النــاس ال يعرفــون كيفيــة
إدارة مواردهــم الماليــة بحيــث يحقــق لهــم االســتقرار المادي،الــذي ينعكــس
ايجابــا علــى حياتهم،وينشــر الطمأنينــة والســعادة فــي ربــوع مجتمعاتهــم .
ولذلــك كان لزامــا نشــر ثقافــة التدبيــر األســري،وكيفية ادارة الدخــل لــكل افــراد
المجتمــع .
وال شــك أن المــرأة عنصــر أساســي فــي التنمية،وشــريك فاعل في بنــاء المجتمع
مهمــا فــي رفــع مســتوى أســرتها التــي هــي نــواة
القــوي والمتميز،وتلعــب دو ًرا
ً
المجتمع،وذلــك بتحقيــق االســتقرار النفســي،والمحافظة علــى التــوازن المــادي
فــي االســرة .
لقــد نالــت المــرأة الســعودية فــي ظــل حكومتنــا الرشــيدة حقوقهــا الكاملــة
والتــي كفلتهــا لهــا الشــريعة االسالمية،فالنســاء شــقائق الرجــال كمــا
نطــق بذلــك الصــادق المصدوق،ونالــت قــدرا كبيــرا مــن التعليم،والثقافــة
والمعرفة،وحققــت العديــد مــن االنجــازات العلمية،وأصبحــت قــادرة علــى
المشــاركة االيجابيــة فــي تنميــة المجتمــع  .مــع تمســكها بقيمهــا االســامية
ومحفظتهــا علــى هويتهــا الوطنيــة .
ولكــي تأخــذ المــرأة الســعودية دورهــا كامــا فــي التنمية،وتبرهــن للجميــع
قدرتهــا علــى تحقيــق التــوازن المــادي لألســرة وتفوقهــا فــي التدبيــر
االســري،وإدارة الدخل،فالبــد لجميــع النســاء الســعوديات مــن إدراك حجــم
المســئولية المناطــة علــى عاتقهــن .ومعرفــة االدوات الفاعلــة والمســاعدة
لهــن لتحقيــق هــذا التــوازن المتميــز،واداء المهــام المطلوبــة منهــن بــكل اقتدار.
ومــن هنــا جــاءت أهميــة هــذه الدراســة التــي تســعى الباحثــة مــن خاللهــا إلــى
إبــراز هــذه الجوانــب وغيرهــا.
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 -1مشكلة البحث :
تتلخص مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي :
كيــف تحقــق المــرأة االســتقرار المــادي لألســرة عــن طريــق ترســيخ مفهــوم التدبيــر
األســري ؟
ومن هذا السؤال تتفرع األسئلة اآلتية :
أ -ما هو مفهوم التدبير األسري ؟
ب -ما الفرق بين التبذير واالسراف؟
ج  -ما هي ضوابط االنفاق والتدبير؟
 -2أهداف البحث :
يهدف البحث إلى تحقيق اآلتي :
أ -التعرف على مفهوم التدبير األسري.
ب -دور المرأة في ضبط االنفاق.
ج – التأصيل الشرعي للتدبير،واالنفاق .
د -الخــروج بتوصيــات يمكــن أن تســاعد فــي حــل المشــكالت ذات الصلــة بموضــوع
البحــث.
 -3أهمية البحث :
تتلخــص أهميــة البحــث فــي إبــراز األهميــة الخاصــة لــدور المــرأة فــي التدبيــر األســري ومــا
يتصــف بــه مــن ضوابــط.
 -4حدود البحث :
يتنــاول البحــث ضوابــط اإلنفــاق والتدبيــر األســري ودور المــرأة فــي ذلــك وفــق منهــج
القــران الكريم،والســنة النبويــة المطهــرة .
 -5مصادر البحث ومعلوماته :
أ -القران الكريم والسنة النبوية المطهرة.
ب -كتب التراث اإلسالمي .
ج -الدراسات الحديثة ذات الصلة بالموضوع .
 -6منهج البحث :
منهج البحث هو المنهج االستقرائي واالستنباطي .
تعريف التدبير:
َ
ـيء آخره،وأدبــار األمــور عواقبها،فالتدبير
ال َّت ْد ِبيــر فــي اللغــة مشــتق من الدبر،ودبــر كل شـ ْ
آخــر ا ْل ُأمــور وســوقها ِإلــى مــا يصلــح بــه أدبارهــا أَي عواقبها،ولهذا قيــل للتدبير المســتمر
ـتمر عــرض فيــه مــا يحتــاج ِإلــى دقة ال ّنظــر . )2(.
واسـ ّ
سياســة،وذلك أَن ال َّت ْد ِبيــر ِإذا كثــر ْ
وقيل :التدبير :النظر في العواقب بمعرفة الخير(.)3
والتدبيــر المنزلــي :حســن القيــام علــى شــؤون البيــت ( ،)4وإدارتهــا بمــا يحقــق مصلحــة
األســرة التــي تعيــش فيــه.
التأصيل الشرعي للتدبير :
إن ترســيخ مفهــوم التدبيــر وترشــيد االســتهالك،وبيان دور المــرأة االساســي فيه،دعامــة
هامــة للحفــاظ علــى ثــروات األمــة وتحقيــق االســتقرار االجتماعي،واالقتصادي،وحصــن
واقــي لهــا فــي األزمــات ،وأوقــات الشــدة .وقــد أرشــد ســبحانه إلــى حســن التدبير،ونهــى
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ك َم ْغ ُلو َل ً
ــى ُع ُن ِق َ
ــد َ
عــن التبذيــر فقــال تعالــى ( َلا َت ْج َع ْ
س ْ
ــط َها ُك َّل
ــل َي َ
ــك َو َلا َت ْب ُ
ــة ِإ َل ٰ
ســو ًرا) ( )5أي :ال تقتــر فــي النفقة حتى تضر بنفســك،وبمن
سـ ِ
ـط َف َت ْق ُعـ َ
ومــا َّم ْح ُ
ا ْل َب ْ
ـد َم ُل ً

معــك ،وال تســرف فــي اإلنفــاق والتبذيــر ،فتبقــى ال شــيء لــك .فهــو أمــر باالقتصــاد الــذي
هــو بيــن اإلســراف والتقتيــر.

وقــد حــث الشــارع الحكيــم علــى التــوازن والتوســط بيــن األمريــن فقــال تعالـىﱡ ( َوا َّل ِذيـ َ
ـن
ِإ َذا أَ َ
ـن ٰ َذ ِلـ َ
ان َب ْيـ َ
ـم َي ْق ُتـ ُـروا َو َك َ
امــا ) ( )6فيجــب علــى المــرأة
سـ ِـر ُفوا َو َلـ ْ
ـم ُي ْ
نف ُقــوا َلـ ْ
ـك َق َو ً

المدبــرة لمنزلهــا أن تفــرق بيــن الجود،والتبذيــر ،وبيــن البخــل  ،واالقتصــاد

()2الفروق اللغوية (ص)٢٧:
()3التعريفات (ص)٥٤:
()4المعجم الوسيط()٢٦٩/١
()5سورة االسراء٢٩/
()6سورة الفرقان٦٧/
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فالجــود غيــر التبذيــر ،واالقتصــاد غيــر البخــل .فمــا جــاوز االقتصــاد بخل،ومــا جــاوز
الجــود ســرف  .قــال ابــن القيــم  :حــد الجــود بــذل الموجــود. )7(.وأيضــا يتج ّلــى الفــرق
بيــن األمريــن فــي أن الجــواد حكيــم يضــع العطــاء مواضعــه ،وأن المبـ ّ
ـذر كثيــرا مــا ال
ّ
يتوخــى بمالــه أداء الحقــوق الواجبــة عليــه
يصــادف عطــاؤه موضعــه ،فالجــواد مــن
حســب مقتضــى المــروءة مــن قــرى ّ
الضيــف ،ومكافــأة المهــدي ،ومــا يقــي بــه عرضه
الدنيــا واآلخــرة،
علــى وجــه الكمــال ،ط ّيبــة بذلــك نفســه راضيــة
مؤملــة للخلــف فــي ّ
ّ
والمبـ ّ
ـذر ينفــق بحكــم هــواه وشــهوته مــن غيــر مراعــاة مصلحــة وال تقديــر ،وال يريــد
8
أداء الحقــوق) ( .
وقــد جــاءت االحاديــث النبويــة داعيــة الــى التدبيــر واالقتصــاد فقــال صلــى اهلل عليــه
وســلم ( مــن اقتصــد أغنــاه اهلل ،ومــن َب َّ
ــذ َر أَ ْف َقــ َر ُه اهلل ) ( .)9والقصــد هنــا معنــاه :
خــاف اإلفــراط وهــو مــا بيــن اإلســراف والتقتيــر .ومعنــى القصــد فــي المعيشــة :أن ال
يســرف وال يقتــر)10(.
وعــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا مرفوعــا « االقتصــاد فــي النفقــة نصــف المعيشــة،
والتــودد إلــى النــاس نصــف العقــل وحســن الســؤال نصــف العلــم» ( )11وعــن ابــن
عبــاس رضــي اهلل عنــه ان رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال « الهــدي الصالــح،
والســمت الصالــح ،واالقتصــاد ،جــزء مــن خمســة وعشــرين جــزءا مــن النبــوة» (.)12
وروى ابــن مســعود رضــي اهلل عنــه عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال « :مــا
عــال مــن اقتصــد »(،)13أي مــا افتقــر مــن ال يســرف فــي اإلنفــاق وال يقتــر .
إن هــذا التوجيــه االســامي المعتــدل ينبغــي ان يكــون منهجــا للمــرأة فــي تدبيــر
شــئون أســرتها،كما ينبغــي أن يترســخ فــي ذهــن راعــي االســرة،وكذلك المــرأة ؛ ألنهــا
ايضــا راعيــة فــي بيتها،ومســئولة عــن رعيتهــا أن خيــر الصدقــة التــي ينفقهــا اإلنســان
علــى نفســه وأهلــه وولــده ومــن تلزمــه نفقتهــم ،قــال تعالــى (ا ْل ُم َب ِّذ ِر َ
يــن َكا ُنــوا
ان َّ
ان َّ
الشـ ْي َ
ط ُ
،و َك َ
ـو َ
ـه َك ُفــو ًرا) ﱠ ( )14وعــن أبــي هريــرة ،قــال :قــال
ان ِل َر ِّبـ ِ
الشـ َي ِ
ين َ
ِإ ْخـ َ
اط ِ
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم« :دينــار أنفقتــه فــي ســبيل اهلل،ودينــار أنفقتــه فــي
رقبــة ،ودينــار تصدقــت بــه علــى مســكين ،ودينــار أنفقتــه علــى أهلــك ،أعظمهــا أجــرا
الــذي أنفقتــه علــى أهلــك»()15
الفرق بين التبذير واالسراف :
ال ّتبذيــر :تفريــق المــال علــى وجــه اإلســراف،وأصله إلقــاء البــذر وطرحــه فاســتعير لـ ّ
ـكل
مض ّيــع لماله،)16(.فالتبذيــر صــرف الشــيء فيمــا ال ينبغــي فهــو تجــاوز فــي موضــع
الحــق.
7
( ) الوابل الصيب من الكلم الطيب *ص)٣٤:
8
( ) نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم ()٤١١٥/٩
9
( )أخرجه الزار  .المسند (البحر الزخار) ()١٦١/٣
10
( )انظر  :لسان العرب ()٣٥٤/٣
11
( )أخرجه الطبراني في المعجم االوسط ()٢٥/٧
12
( )أخرجه أحمد في المسند ()٤٣٢/٤
13
( ) أخرجه أحمد في المسند ()٣٠٢/٧
14
( )سورة االسراء٢٧/
15
( )أخرجه مسلم في الصحيح،كتاب الزكاة،باب فضل النفقة على العيال والملوك()٦٩٢/٢
16
( )المفردات (ص)٥٢:
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اإلســراف :هــو صــرف الشــيء فيمــا ال ينبغــي زائــدا علــى مــا ينبغــي فهــو
تجــاوز فــي مقــدار الحــق أي فــي الكميــة

م ُخـ ُ
ـذوا
يرشــدك إلــى هــذا قولــه تعالــى فــي تعليــل اإلســرافَ ( :يــا َب ِنــي َ
آد َ
ــج ٍد َو ُك ُلــوا َو ْ
ــر ُفوا ِ ،إ َّن ُ
ــب
س ِ
ــم ِع َ
اشــ َر ُبوا َو َلا ُت ْ
نــد ُك ِّل َم ْ
ِزي َن َت ُك ْ
س ِ
ــه َلا ُي ِح ُّ
ان َّ
سـ ِـر ِف َ
ـو َ
ين) ( )17وفــي تعليــل التبذيــر ِ :إ َّن ا ْل ُم َب ِّذ ِريـ َ
ين
الش ـ َي ِ
ـن َكا ُنــوا ِإ ْخـ َ
ا ْل ُم ْ
اط ِ
فــإن تعليــل الثانــي فــوق األول (.)18

ولنضرب مثاال للتفريق بين االسراف والتبذير :
مثــال ذلــك وليمــة العــرس فهــي مشــروعة لكــن المبالغــة فــي الصــرف
فيهــا وتجــاوز حــد االعتــدال يســمى ســرفا.
أمــا حفــات أعيــاد الميالد،فهــي غيــر مشــروعة أي فيهــا تجــاوز فــي
موضــع الحق،ومــا يصــرف فيهــا يســمى تبذيــرا.
ولتتذكــر المــرأة اثنــاء ادارة شــئون بيتهــا قــول ابــن الجــوزي رحمــه اهلل  :ودبــر
أمــرك -واهلل المدبــر -فــي إنفاقــك ،مــن غيــر تبذيــر ،لئــا تحتــاج إلــى النــاس،
فــإن حفــظ المــال مــن الديــن)19( .
ـدث أن
وعــن ابــن مســعود رضــي اهلل عنــه قــال :كنــا أصحــاب محمــد نتحـ ّ
التبذيــر :النفقــة فــي غيــر حــق )20( .
وأمــا حكــم التبذيــر فقــد نقــل عــن اإلمــام مالــك رحمــه اهلل أن التبذيــر
م ُخ ُ
نــد ُك ِّل
ــم ِع َ
حــرام ( )21لقولــه تعالــىَ ( :يــا َب ِنــي َ
ــذوا ِزي َن َت ُك ْ
آد َ

ــج ٍد َو ُك ُلــوا َو ْ
ــر ِف َ
ــر ُفوا ِإ َّن ُ
ين)
س ِ
ــب ا ْل ُم ْ
اشــ َر ُبوا َو َلا ُت ْ
َم ْ
س ِ
س ِ
ــه َلا ُي ِح ُّ

17
( )سورة االعراف٣١/
18
( )الكليات(ص)١١٣/
19
( )صيد الخاطر (ص)٥١٣/
20
( )الدر النثور ()٥/٢٧٤
21
( )تفسير القرطبي١٠/٢٤٧
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االضرار المترتبة على التبذير واالسراف :
ّ
امتــن اهلل تعالــى علــى العبــاد باألمــوال ليشكروه،ويســتعملوها فــي مرضاتــه،
لقــد
وحــرم عليهــم
ويقضــوا بهــا حاجاتهم،و ُينفقــوا منهــا فــي الواجبــات والمســتح ّبات،
ّ
م
تبذيرهــا واإلســراف فــي إنفاقهــا فــي غيــر الوجــوه المشــروعة ،قــال تعالــى ( َيــا َب ِنــي َ
آد َ

ـج ٍد َو ُك ُلــوا َو ْ
سـ ِـر ِف َ
ُخـ ُ
ين)
سـ ِ
ـم ِعنـ َ
ب ا ْل ُم ْ
اشـ َر ُبوا َو َلا ُت ْ
ـد ُك ِّل َم ْ
ـذوا ِزي َن َت ُكـ ْ
سـ ِـر ُفوا ِإ َّن ُه َلا ُي ِح ُّ

()22واإلســراف والتبذيــر مــن الظواهــر االجتماعيــة واالقتصاديــة الخطيرة،والمدمــرة التــي
تدفــع األمــم والمجتمعــات إلــى التــرف والبــذخ ،ومــن ثــم تعرضهــا للهــاك والدمــار عيــاذا
ـك َق ْر َيـ ً
سـ ُ
(و ِإ َذا أَ َر ْد َنــا أَن ُّن ْه ِلـ َ
يهــا َف َحـ َّ
ـقوا ِف َ
ـة أَ َم ْر َنــا ُم ْت َر ِف َ
ـق
بــاهلل .قــال تعالــى َ
يهــا َف َف َ
23
ـو ُل َف َد َّم ْر َن َ
اهــا َت ْد ِمي ـ ًرا )( )  .قــال بعــض الشــافعية  :االقتــراض فــي جهــة
َع َل ْي َهــا ا ْل َقـ ْ
اإلســراف كاالقتــراض فــي المعصيــة)24( .
لقــد وردت مــادة (تــرف) فــي القــرآن الكريــم ثمانــي مرات،وكلهــا جــاءت فــي ســياق الــذم
 .فالتــرف يفســد الفطــرة ويغلــظ المشــاعر،ويفقد القلــوب تلــك الحساســية المرهفــة
التــي تتلقــى وتتأثر،وتســتجيب)25( .
ضوابط االنفاق والتدبير :
 -1أداء حق اهلل في المال :
إن أول اولويــات التــي ينبغــي أن تقــوم بهــا االســرة،وتحرص عليهــا المــرأة المســلمة :
َّ
حــق اهلل فــي المــال ،وأول حقــوق اهلل فــي المــال هــو الــزكاة قــال تعالــى ﴿ :
اداء

ص َد َق ً
ال َت َ
ص َ
ص ِّ
ــة ُت َ
ــذ ِم ْ
ُخ ْ
ــك
ــم َو ُت َز ِّك ِ
ــم ِإ َّن َ
ــم ِب َهــا َو َ
ــم َ
ــل َع َل ْي ِه ْ
يه ْ
ط ِّه ُر ُه ْ
ــن أَ ْم َوا ِل ِه ْ
ــم ٌ
س َ
ــم َوال َّل ُ
يــم ﴾( )26وجــاء فــي الحديــث :عــن النبــي صلــى اهلل
س ِ
يع َع ِل ٌ
ــه َ
ــك ٌن َل ُه ْ
َ

عليــه وســلم قــال ( :مــا نقــص مــال عبــد مــن صدقــة) ( )27ولتعلــم المــرأة أن عــدم
دفــع الزكاة،وتــرك اخراجهــا ســبب رئيــس لتلــف المــال وهالكــه  .قــال رســول اهلل صلــى
اهلل عليــه وســلم« :مــا تلــف مــال فــي بحــر وال بــر إال بمنــع الــزكاة فحــرزوا أموالكــم
بالــزكاة،وداووا مرضاكــم بالصدقة،وادفعــوا عنكــم طــوارق البــاء بالدعــاء »( )28وأن اخــراج
الــزكاة ســبب للبركــة والزيــادة والنمــاء وحفــظ المال،فعــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه ،أن
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال « :مــا مــن يــوم يصبــح العبــاد فيــه ،إال ملــكان
ينــزالن ،فيقــول أحدهمــا :اللهــم أعــط منفقــا خلفــا ،ويقــول اآلخــر :اللهــم أعــط ممســكا
تلفــا»()29
 -2شكر اهلل تعالى على نعمه وعدم جحدها :

22
( ) سورة االعراف ٣١/
23
( ) سورة االسراء١٦/
24
( )نهاية المطلب في دراية المذهب ()٥٥٣/١١
25
( )ضوابط االنفاق في بيت المسلم (ص)٥٣/
26
( )التوبة ١٠٣/
27
( )سنن الترمذي باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر ( )٥٦٢/٤وصحيح االلباني
28
( )مسند الشاميين للطبراني()٣٤/١
29
َ
َ
ـن أعْ َ
( )أخرجــه البخــاري بــاب قولــه تعالــى ( َفأ َّمــا َمـ ْ
ُس ـرَى 7
صـ َّ
طــى وَ ا َّت َقــى  5وَ َ
َســرُ هُ ِل ْلي ْ
س ُني ِّ
س ـ َنى َ 6ف َ
ـد َق بِا ْل ُح ْ
ـن ب َِخـ َ
ْ
اسـ َت ْغ َنى  8وَ َكـ َّ
ُ
َ
وَ أَ َّمــا َمـ ْ
سـرَى ) ()١١٥/٢
ـذ َ
َســرُ هُ ِلل ُع ْ
سني ِّ
سـ َنى  9ف َ
ب بِا ْل ُح ْ
ـل وَ ْ
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قــال تعالــى {وإذ تــأذن ربكــم لئــن شــكرتم ألزيدنكــم ،ولئــن كفرتــم إن عذابــي
لشــديد}( )30فشــكر النعــم واجــب علــى العباد،وهــو ســبب للمزيد،ومــن شــكر

النعــم اســتعمال نعــم اهلل تعالــى فــي طاعته،والحــذر مــن االســتعانة بهــا علــى
معصيتــه (.)31
قــال ابــن تيميــة فــي تفســير قولــه تعالــى{:وإذ تأذن ربكــم لئن شــكرتم ألزيدنكم،
ولئــن كفرتــم إن عذابــي لشــديد}  :فمــن أكل مــن الطيبات ولم يشــكر ولم يعمل
صالحــا كان معاقبــا علــى مــا تركــه مــن الواجبــات ولــم تحــل لــه الطيبــات .فإنــه إنمــا
أحلهــا لمــن يســتعين بهــا علــى طاعتــه؛ ال لمــن يســتعين بهــا علــى معصيتــه( .)32وإن
االبتــاء بالنعمة،لهــو أخطــر مــن االبتــاء بالشــدة ( )33وقــد روي عــن رســول اهلل صلــى
اهلل عليــه وســلم« :إذا رأيــت اهلل عــز وجــل يعطــي العبــاد علــى مــا يشــاءون علــى
معاصيهــم إيــاه ،فذلــك اســتدراج منــه لهــم» (،)34وعــن عائشــة ،قالــت :دخــل النبــي
فــرأى كســرة ملقــاة ،فمســحها فقــال « :يــا عائشــة ،أحســني جــوار نعــم اهلل ،فإنهــا
قلمــا نفــرت عــن أهــل بيــت فــكادت أن ترجــع إليهــم»)35(.
 -3حسن التصرف في المال :
ينبغــي للمــرأة الســعودية تحقيــق التــوازن فــي ادارة شــئون االســرة فاإلمســاك حيــث
يجــب البــذل بخــل ،والبــذل حيــث يجــب اإلمســاك تبذيــر ،وبينهمــا وســط ،وهــو
المحمود(.)36كمــا ينبغــي علــى المــرأة أن ال تصــرف المــال فيمــا ال طائــل منه،فــإن
مــن النــاس مــن ينفــق اموالــه لمجــرد التباهــي فقــط.
إن اهلل تعالــى جعــل المــال قيامــا لمصالــح العبــاد وفــي تبذيــره تفويــت تلــك
المصالــح .فأمــا إن كان االنفــاق علــى وجــه يليــق بحــال المنفق،وبقــدر مالــه فهــذا
ليــس بإســراف (.)37
والمــال عصــب الحيــاة وقــوام األبــدان وال بــد أن يتعامــل معــه اإلنســان بالمنهــج
الســليم،دون إفــراط أو تفريــط وال إســراف وال تقتيــر ،ليكــون مصــدر ســعادة لإلنســان،
ووســيلة خيــر للوصــول إلــى الغايــات واألهــداف النبيلــة ،فــإن هــو حــاد عنــه صــار المــال
ال وبيــ ً
عليــه وبــا ً
ا .إذا عــرف ذلــك فــإن اكتســاب الحــال الطيــب وإنفاقــه فــي
المباحــات بطريقــة معتدلــة أمــر جائــز ال غبــار عليــه ،بــل إن التوســع فــي ذلــك ممــا
يجــوز شــرعا مــا لــم يصــل إلــى حــد الســرف )38(.وعــن عبــد اهلل بــن مســعود رضــي
اهلل عنــه عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال« :ال يدخــل الجنــة مــن كان
فــي قلبــه مثقــال ذرة مــن كبــر ،قــال رجــل :إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوبــه حســنا،
ونعلــه حســنة ،قــال :إن اهلل جميــل يحــب الجمــال ،الكبــر بطــر الحــق وغمــط النــاس
» (.)39
الوسائل التي تتبعها المرأة لتحقيق ترشيد االستهالك ومنع االسراف :
30
( ) )إبراهيم7 :
31
( ) إحياء علوم الدين ()84 /4
32
( )مجموع الفتاوى ()135 /22
33
( )في ظالل القرآن ()1339 /3
34
( )كتاب الشكر (ص)16 :
35
( )المعجم األوسط ()38 /8
36
( )إحياء علوم الدين ()259 /3
37
( )فتح الباري البن حجر ()408 /10
39
38
( )مشــكلة الســرف فــي المجتمــع المســلم وعالجهــا فــي ضــوء اإلســام (ص) ( )10 :صحيــح مســلم
بــاب تحريــم الكبــر وبيانــه ()93 /1

295

مــع التطــور العلمــي والتقنــي العالمــي دخلــت مضاميــن حديثــة فــي البيئــة واالقتصــاد ،فصــار هنــاك

أمــن مائــي وأمــن بيئي،وأمــن غذائي،وارتبــط ذلــك بالســام العالمــي ،فأزمــة الغــذاء الحاليــة
تهديــد للســام العالمــي والصــراع علــى الميــاه يحمــل معــه بذور صراعــات دولية مســتقبلية
جديــدة .وكثيــر مــن المشــاكل العالميــة أســبابها اقتصاديــة  .ولــو احســنت كثيــر مــن الــدول
ادارة اقتصادياتهــا لمــا وقعــت فريســة للفقر،والجهــل والحرمــان .
لذلــك جــاء التشــريع االســامي مؤكــدا علــى أهميــة ادارة المــوارد العامــة التــي خلقهــا
ـذي َخ َلـ َ
اهلل تعالــى لنفــع عبــاده قــال تعالــى ُ
ـم
ـو ا َّلـ ِ
ض َج ِم ً
يعــا ُثـ َّ
(هـ َ
ـق َل ُكــم َّمــا ِفــي ا ْل َأ ْر ِ
40
َ
ـو ِبـ ُ
ـو ُ
ـم) ( ).
او ٍ
ـم َ
سـ َّ
ـيءٍ َعلِيـ ٌ
ات َو ُهـ َ
اس ـ َت َو ٰى ِإ َلــى َّ
س ـ ْب َع َ
اه َّن َ
ـماءِ َف َ
ْ
سـ َ
السـ َ
ـك ِّل شـ ْ
ويمكن تمييز نوعين من االسراف:
االول  :اإلسراف في اإلنفاق .والثاني  :اإلسراف في االستهالك.
ويقصــد بــاألول صــرف المــال فــي وجوهــه المختلفــة .وبالثانــي :اســتنفاد الممتلــكات
والمباحــات وإهالكهــا)41( .
ومن أهم الوسائل التي تتبعها المرأة لتحقيق الترشيد ومنع االسراف ما يلي :
 -1نشر ثقافة الترشيد بين افراد أسرتها :
إن وجــود القــدوة الســليمة لألبنــاء يســاعد علــى غــرس القيــم والمبــادئ الصحيحة،فحســن
تعامــل ربــة المنــزل مــع المصروفــات وصــرف األمــوال فــي مصارفهــا الصحيحــة واالعتــدال
ً
االنفاق،يكــون عنــد االبنــاء اتجاهــات االســتهالك الســليم،ومفاهيم الترشيد،وحســن
فــي
التصــرف .
ومدرســة لألجيال،والقــادرة علــى ادارة شــئون
إن المــرأة المؤمنــة برســالتها كأم ومربيــة َ
االســرة بمهــارة فائقة،لهــي خيــر نمــوذج يحتــذي بــه أفــراد االســرة  .وقديمــا قيــل :
وينشــأ ناشــئ الفتيــان منــا  ..علــى مــا كان عــوده أبــوه .ونحــن نقــول اليــوم  :وينشــأ ناشــئ
الفتيــان منــا علــى مــا عودتــه أمــه .فهــي المربــي األول لألجيــال .
 -2ترتيب االولويات في االنفاق:
ومعنــى ذلــك وضــع كل شــيء فــي مرتبتــه .فــا ُيؤخــر مــا حقــه التقديــم أو ُيقــدم مــا
حقــه التأخيــر .بــل يعطــى كل بنــد حقــه مــن االنفــاق بــا ضــرر وال ضــرار.
قال بعض أهل العلم :إنفاق المال في حقه ينقسم ثالثة أقسام:
فــاألول أن ينفــق علــى نفســه ،وأهلــه ،ومــن تلزمــه نفقتــه غيــر مقتــر عمــا يجــب لهــم ،وال
مســرف فــي ذلــك ،كمــا قــال تعالــى :والذيــن إذا أنفقــوا لــم يســرفوا ولــم يقتــروا
قواما)،وهــذه النفقــة أفضــل مــن الصدقــة ،ومــن جميــع النفقــات ،لقولــه
وكان بيــن ذلــك
ً
صلــى اهلل عليــه وســلم( :إنــك لــن تنفــق نفقــة تبتغــى بهــا وجــه اهلل إال أجــرت عليــه
ـي امرأتــك) ()42
حتــى اللقمــة تضعهــا ِفــي فـ ّ
وقســم ثــان :وهــو أداء الــزكاة ،وإخــراج حــق اهلل تعالــى لمــن وجــب لــه .وقــد قيــل :مــن
أدى الــزكاة فقــد ســقط عنــه اســم البخــل .وقســم ثالــث :وهــو صلــة األهــل البعــداء
ومواســاة الصديــق ،وإطعــام الجائــع ،وصدقــة التطــوع كلهــا فهــذه نفقــة منــدوب إليهــا
مأجــور عليهــا ،لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم  ( :الســاعي علــى األرملــة واليتيــم كالمجاهــد
فــي ســبيل اهلل أو القائــم الليــل الصائــم النهــار)(.)43
40
( ) سورة البقرة 29 :
41
( ) مشكلة السرف في المجتمع المسلم وعالجها في ضوء اإلسالم (ص)52 :
42
( ) صحيح البخاري باب :ما جاء إن األعمال بالنية والحسبة ()21 /1
43
( ) صحيح البخاري باب فضل النفقة على األهل ()62 /7
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فمــن أنفــق فــي هــذه الوجــوه الثالثــة فقــد وضــع المــال فــي موضعــه ،وأنفقــه فــي
حقــه)44( .
لذلــك البــد مــن التأكيــد علــى أن المــرأة هــي حجــر االســاس فــي التعامــل مــع
ميزانيــة البيــت بــداء مــن اعدادهــا ثــم تنفيذهــا ثــم متابعتهــا .فينبغــي علــى
المــرأة مراعــاة اولويــات االنفــاق وترتيــب النفقــات علــى النحــو التالــي :
نفقــات حفــظ النفس،مثــل نفقــات المــأكل والمشــرب والملبــس والســكن والصحــة
.
نفقات حفظ الدين مثل نفقات العبادة كالحج والعمرة .
نفقات حفظ العقل مثل نفقات التعليم،والثقافة .
نفقات حفظ العرض مثل نفقات الزواج او مساعدة االوالد على الزواج.
نفقــات حفــظ المــال مثــل ادخــار جــزء منــه او اســتثمار الفائــض مــن فــي المشــروعات
الطيبــة)45( .
 -3تعميــق الســلوك اإلســامي فــي عــدم االســراف وتوجيــه االبنــاء إلــى عــدم
التبذيــر :
علــى علــى االم متابعــة ســلوك ابنائهــا مــن حيــث التأكيــد علــى أهميــة االقتصــاد فــي
االنفاق،والبعــد عــن االســراف ومراقبــة اوجــه الصــرف الخاصــة بهم،فممــا جــاء فــي
{وا َّل ِذيـ َ
سـ ِـر ُفوا
النهــي عــن اإلســراف فــي النفقــة :قولــه تعالــى َ
ـم ُي ْ
ـن ِإ َذا أَ ْن َف ُقــوا َلـ ْ

ـن َذ ِلـ َ
ان َب ْيـ َ
ـم َي ْق ُتـ ُـروا َو َك َ
امــا}
َو َلـ ْ
ـك َق َو ً

{و ُك ُلــوا َو ْ
اش ـ َر ُبوا
وجــاء فــي النهــي عــن اإلســراف فــي األكل والشــرب قولــه تعالــى َ
سـ ِـر ِف َ
سـ ِـر ُفوا ِإ َّنـ ُ
ين} وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم (كلــوا واشــربوا
ـب ا ْل ُم ْ
َو َلا ُت ْ
ـه َلا ُي ِحـ ُّ
46
والبســوا ،وتصدقــوا ،فــي غيــر إســراف وال مخليــة )( )
وقــال عمــر بــن الخطــاب رضــي اهلل عنــه :كفــى بالمــرء إســرافا أن يــأكل كل مــا
اشــتهى(. )47
وقــال معاويــة بــن أبــي ســفيان رضــي اهلل عنــه  :مــا رأيــت ســرفا قــط،إال وإلــى
جانبــه حــق مضيــع(. )48
ثم السرف في الطعام أنواع فمن ذلك :
األكل فــوق الشــبع،لقوله صلــى اهلل عليــه وســلم «مــا مــأ آدمــي وعــاء شــرا مــن
بطــن .بحســب ابــن آدم أكالت يقمــن صلبــه ،فــإن كان ال محالــة فثلــث لطعامــه
وثلــث لشــرابه وثلــث لنفســه» ( )49وألنــه إنمــا يــأكل لمنفعــة لنفســه وال منفعــة
فــي األكل فــوق الشــبع بــل فيــه مضــرة فيكــون ذلــك بمنزلــة إلقــاء الطعــام فــي
مزبلــة أو شــرا منــه،)50( .ومــن اإلســراف أن يــأكل وســط الخبــز ويــدع حواشــيه أو يــأكل
مــا انتفــخ مــن الخبز،كمــا يفعلــه بعــض الجهــال(. )51

44
( ) )انظر  :شرح صحيح البخاري ()408 /3
45
( ) انظر  :بيوت بال ديون ( ص )90
م زينـ َ
()46أخرجــه البخــاري ،معلقــً ،مجزومــً بــه ،كتــاب اللبــاس ،بــاب قــول اهلل تعالــىُ :
ـة اهلل
{قــل َمــن حــرَّ َ
التــي أخــرجَ لعبــادِ هِ } ()141 /7
47
( )الزهد ( ص )153
48
( )عيون االخبار 332/3
49
( )سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية كثرة األكل ()590 /4
50
( )الكسب (ص)79 :
51
( )الكسب (ص)82 :
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ومــن اإلســراف إذا ســقط مــن يــده لقمــة أن يتركها،بــل ينبغــي أن يبــدأ بتلــك اللقمــة
فيأكلهــا .فعــن جابــر رضــي اهلل عنــه قــال :قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم:
(إذا وقعــت لقمــة أحدكــم فليأخذهــا ،فليمــط مــا كان بهــا مــن أذى وليأكلهــا،
وال يدعهــا للشــيطان)()52؛ ألن فــي تــرك ذلــك اســتخفافا بالطعام،وفــي التنــاول
إكرام،وقــد أمرنــا بإكــرام الخبــز فقــال صلــى اهلل عليــه وســلم (أكرمــوا الخبــز)()53
وممــا جــاء فــي النهــي عــن اإلســراف فــي اســتعمال المــاء أن « النبــي صلــى اهلل عليــه
وســلم مــر علــى ســعد،وهو يتوضــأ فقــال « :ال تســرف « قــال  :يــا رســول اهلل :
فــي المــاء إســراف؟ قــال :نعــم،وإن كنــت علــى نهــر جــار» (.)54
قــال النــووي :أجمــع العلمــاء علــى النهــي عــن اإلســراف فــي الماء،ولــو علــى شــاطئ
البحر)55( .
فــا ينبغــي لــه أن يســرف فــي صــب المــاء؛ فالمشــروع تقليــل المــاء مــع اإلســباغ؛
فقــد كان صلــى اهلل عليــه وســلم يتوضــأ بالمــد ويغتســل بالصــاع؛ فينبغــي
االقتــداء بــه فــي تقليــل المــاء وعــدم اإلســراف.
إن قضيــة ترشــيد اســتهالك الماء،والتحذيــر مــن مغبــة االســراف فيــه أصبحــت
هاجســا للعديــد مــن الــدول والحكومــات فمثــا فــي دول مثــل األردن يتــم
التركيــز علــى حمــات توفيــر المياه،وفــي دول مثــل الصومــال يتــم التركيــز علــى
حمــات كيفيــة الحصــول علــى المــاء وتنقيتــه ّ
ألن الصومــال قــد دخــل أزمــة الميــاه
بالفعــل وبــات يعانــي منهــا بشــكل مباشــر .
إن الترشــيد فــي اســتهالك المــاء أمــر ال يتطلــب أي جهد،ومــا هــي إال بضــع عــادات
ســلوكية يوميــة ،يمكــن للمــرأة تعويــد اســرتها عليهــا ،مثــل اغــاق الحنفيــة اثنــاء
عــدم اســتعمال الماء،وتخصيــص مقــدار معيــن لتنظيــف المنــزل ،والمبــادرة الــى
اصــاح صنابيــر المــاء فــي حالــة التســريب .واســتخدام قطــع توفيــر المــاء ،وتركيبهــا
علــى الصنابيــر فــي المنــزل.
ومــن أوجــه التدبيــر االخــرى النهــي عــن إضاعــة المــال فيمــا ال طائــل منه،واالعتــدال
فــي اســتخدامه .فقــد تجهــل بعــض النســاء أوجــه الصــرف الصحيحة،وتغفــل
عــن حســن ادارة ميزانيــة المنــزل  .قــال صلــى اهلل عليــه وســلم (إن اهلل كــره لكــم
ثالثــا :قيــل وقــال ،وإضاعــة المــال ،وكثــرة الســؤال) (. )56
إن حفــظ المــال أحــد الضروريــات الخمــس التــي عــرف مــن مقاصــد الشــريعة رعايتهــا،
وتــواردت النصــوص الشــرعية مــن الكتــاب والســنة علــى صونهــا،واهلل تعالــى ال
يحــب إضاعــة المــال فــي غيــر وجــه ،فربمــا يحمــل االنســان اختــال حالــه ،وضيــاع
ماله،وكثــرة عيالــه وأثقالــه ،علــى اقتحــام أمــور ذميمــة تعــود عليــه بالوبــال
وذهــاب الديــن والدنيــا )57( .كالغــرق فــي دائــرة الديــون،أو اللجــوء للرشــوة .

52
( ) أخرجه مسلم ،كتاب األشربة،باب استحباب لعق األصابع والقصعة ()1606 /3
53
( ) أخرجه الحاكم،كتاب االطعمة ()136 /4
55
54
( )أخرجــه ابــن ماجه،بــاب مــا جــاء فــي القصــد فــي الوضــوء وكراهيــة التعــدي فيــه () ()147/1شــرح
النــووي علــى مســلم ()2 /4
56
( )صحيح البخاري،باب قول اهلل تعالى{ :ال يسألون الناس إلحافا} ()124 /2
57
( )أحكام القرآن ()270 /1
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وهنــاك قاعــدة اقتصاديــة معروفــة وهــى عــدم شــراء األشــياء فــي الموســم الخــاص
بهــا ،فــا داعــى لشــراء الســخان فــي فصــل الشــتاء،أو المكيــف فــي فصــل الصيــف
وهكــذا ،فــإن ثمــن األشــياء قــد يكــون مرتفعــا بعــض الشــيء عــن شــرائه فــي غيــر
موســمه .وكذلــك الحــال فــي االدوات المدرسية،وكســوة األعيــاد.
وينبغــي أن تعلــم المــرأة ان مــن اضاعــة المــال شــراء المنتجــات الســيئة التصنيــع،او
قليلــة الجــودة فعــن عــن أيــوب الســختياني قــال مــر بــي أبــو قالبــة وأنــا اشــتري تمــرا
ليــس بالجيــد فقــال لــي  :امــا علمــت ان اهلل عــز وجــل قــد نــزع البركــة مــن كل
ردئ)58( .
 -4تشجيع سياسة االدخار عند االبناء :
وذلــك عــن طريــق شــراء الحصــاالت لألبنــاء االصغــر ســنا .وتعويدهــم االدخــار مــن
هــذا المصروف،وتدريبهــم علــى ادارة طلباتهــم واحتياجاتهــم الشــخصية؟،وهذا
ممــا يغــرس فــي نفوســهم قيمــة المــال واهميــة المحافظــة عليــه  .أو عــن طريــق
فتــح حســابات فــي البنــوك لألبنــاء االكبــر ســنا وتشــجيعهم علــى ايــداع المبالــغ
النقديــة الزائــدة عندهــم فيهــا .مــع مالحظــة أن الودائــع التــي تدفــع لهــا فوائــد،
كمــا هــو الحــال فــي البنــوك الربويــة :هــي قــروض ربويــة محرمــة ،ســواء أكانــت مــن
نــوع الودائــع تحــت الطلــب (الحســابات الجاريــة)،أم الودائــع ألجل ،أم حســابات التوفير.
()59
 -5توعية أفراد االسرة بضرر االعالنات التلفزيونية:
إن أغلــب وســائل اإلعــام تدعــو إلــى الشــراهة االســتهالكية و تنشــر فــي المجتمعــات
حمــى الشــراء  .ومــن أخطــر وســائل تكريــس الســلوك االســتهالكي لألســرة هــو
االعالنــات التلفزيونية،فكثيــرا مــا تؤثــر االعالنــات فــي انمــاط الســلوك وتزيــد مــن
الشــراء العشــوائي للكثيــر مــن افــراد المجتمــع  .واالعالنــات تعــد اداة رئيســية لنقــل
القيــم واالفــكار واالنمــاط الســلوكية،وهو مــا ينعكــس ســلبا علــى اقتصاديــات
الــدول حيــث أن اســاليب االغــراء التــي يمارســها االعــان تدفــع كثيــر مــن النــاس
الــى شــراء ســلع ومنتجــات ال حاجــة لهــم بها،والبــد مــن التأكيــد علــى أن النمــط
االســتهالكي الــذي ســاد المجتمعــات العربية،والــذي تكرســه وســائل االعــام لــم
يزدهــا إال فقــرا)60(.
لذلــك كان لزامــا علــى المــرأة مــن أجــل ضمــان اســتقرار مســتوى معيشــة االســرة .
تحذيــر أفــراد اســرتها مــن مغبــة االنســياق وراء هــذه الدعــوات االســتهالكية،واالنبهار
ً
ـتنزافا للمــوارد والدخول،تكــون نتائجهــا
بمــا فيــه مــن مغريات،فاالســتهالك ُيعــد اسـ
المزيــد مــن المشــاكل الماليــة واالقتصاديــة لألســرة.
والبــد مــن االشــارة الــى أن ايمــان المــرأة الســعودية بــان التغييــر يبــدا مــن الداخــل،وان
اهلل ال يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم لهــو اول خطــوات االصــاح
المنشــود .
58
( ) تاريخ دمشق ()308 /28
59
( ) الفقه اإلسالمي وأدلته ()5248 /7
60
( )االعالن التلفزيوني والسلوك االستهالكي ص() 35،48
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الخاتمة :
الحمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات والصــاة والســام علــى ســيدنا
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن وااله  .وبعــد  :فــإن مــن أهــم النتائــج
التــي توصــل إليهــا هــذا البحــث مــا يلــي :
1.1إن المــرأة هــي العنصــر االســاس فــي ترشــيد االنفــاق وتدبيــر اقتصــاد
االســرة .
2.2إن وعــي المــرأة الســعودية بدورهــا الهــام فــي ادارة دفــة الحيــاة
االســرية وايصالهــا إلــى مرافــئ االمــان دعامــة اساســية فــي اســتقرار
المجتمــع وتطــوره .
3.3إن حســن سياســة المــرأة للمــال وتدبيره،ينعكــس ايجابــا علــى التقــدم
االقتصــادي للدولــة ويحميهــا مــن ويــات الهــزات الماليــة التــي قــد
تــؤدي الــى الفقــر والحرمــان.
4.4إن مســئولية التدبيــر وحســن ادارة الدخــل ال تقــع وحدهــا علــى كاهــل
المــرأة بــل كل أفــراد االســرة مســئولون ومحاســبون .
5.5صالحيــة الشــريعة االســامية ومالئمتهــا لــكل زمــان ومــكان
وشــمولها علــى مــا يصلــح أحــوال العبــاد فــي الحــال والمــال.
ومــن أهــم التوصيــات التــي تنصــح بهــا الباحثــة  :جعــل مناهــج
مســتقلة للتدبير،وحســن ادارة الدخــل ُتــدرس كمــواد اجباريــة فــي
مــدارس التعليــم العام،والجامعــات .
وكذلك تشــجيع افراد األســرة على االدخار،وعلى الدولة المســاهمة
فعالــة مثمــرة منضبطــة بالضوابــط الشــرعية
فــي فتــح قنــوات َّ
الســتثمار هــذه المدخــرات.
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قائمة بأهم المصادر والمراجع
البخاري،محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل الجعفي،صحيح البخاري
( الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم وســننه وأيامه)،تحقيق:
محمــد زهيــر بن ناصر الناصر،دار طــوق النجاة،الطبعة :األولى1422 ،هـ.
البزار،أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق بــن خــاد بــن عبيــد اهلل العتكــي مســند البــزار المنشــور باســم
البحــر الزخــار ،المدينــة المنــورة :مكتبــة العلــوم والحكــم .
ابــن بطــال ،أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك بــن بطــال البكــري القرطبي،شــرح صحيــح البخــاري
ـ تحقيــق  :أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم ،الريــاض  :مكتبــة الرشــد1423،هـ 2003 -م.
ســوْ رة بــن موســى بــن الضحاك،ســنن الترمذي،تحقيــق وتعليــق :أحمــد
الترمذي،محمــد بــن عيســى بــن َ
محمــد شــاكر واخرون،مصــر  :شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبي،الطبعــة :الثانيــة1395 ،
هـــ  1975 -م.
ابــن تيمية،أحمــد بــن عبــد الحليم،مجمــوع الفتاوى،المدينــة المنــورة  :مجمــع الملــك فهــد لطباعــة
المصحــف الشــريف تحــت اشــراف وزارة الشــؤون االســامية واالوقاف1416،هـــ1995،م .
الجرجانــي علــي بــن محمــد بــن علــي الزيــن الشــريف،التعريفات،تحقيق :ضبطــه وصححــه جماعــة مــن
العلمــاء ،بيــروت :دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة :األولــى 1403هـــ 1983-م
ابــن حجــر ،أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد العســقالني  .فتــح البــاري شــرح صحيــح
البخــاري ،رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه :محمــد فــؤاد عبــد الباقي،بيــروت  :دار المعرفــة.1379،
ابــن حنبل،أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بن أســد الشيباني،مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبل،تحقيق:
شــعيب األرنــؤوط  -عــادل مرشــد ،وآخــرون ،إشــراف :د عبــد اهلل بــن عبــد المحســن التركي،الناشــر:
مؤسســة الرســالة ،الطبعــة  :األولــى 1421ه 2001 -م.
بــن حميد،صالــح بــن عبــد اهلل بــن حميد،وعــدد مــن المختصيــن بإشــراف الشــيخ،نضرة النعيــم فــي
مــكارم أخــاق الرســول الكريــم صلــى اهلل عليــه وســلم،جدة :دار الوســيلة للنشــر والتوزيــع ،الطبعــة
 :الرابعــة.
درويش،خولة،ضوابــط االنفــاق فــي البيــت المســلم،دار المحمــدي للنشــر والتوزيع،الطبعــة االولــى 1422هـــ
 2014 /م.
ابــن أبــي الدنيا،عبــد اهلل بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان بــن قيــس البغــدادي األمــوي القرشي،الشــكر
،تحقيــق :بــدر البدر،الكويــت :المكتــب اإلســامي ،الطبعــة :الثالثــة.1980 – 1400 ،
الرباعي،امنــة علــي احمد،االعــان التلفزيونــي والســلوك االســتهالكي  .رســالة ماجســتير مقدمــة الــى
جامعــة الشــرق االوســط للدراســات العليــا 2008 .م.
رضا،أكرم،بيوت بال ديون كيف تضبطون ميزانية بيوتكم،جدة  :دار االندلس الجديدة .
السيوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين،الدر المنثور في التفسير بالمأثور،بيروت :دار الفكر.
الشــيباني،محمد بــن الحســن بــن فرقد،الكســب،تحقيق :د .ســهيل زكار،دمشــق :عبــد الهــادي حرصونــي
الطبعــة :األولــى 1400 ،هـ.
ابــن عســاكر،علي بــن الحســن بــن هبــة اهلل،تاريــخ دمشــق،تحقيق :عمــرو بــن غرامــة العمــروي ،بيــروت :
دار الفكــر 1415،هـــ  1995 -م .
الطبراني،ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطيــر اللخمي،المعجــم األوســط،تحقيق :طــارق بــن عــوض اهلل
بــن محمد،عبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني،القاهرة :دار الحرميــن.
الطريقــي  ،عبــد اهلل بــن إبراهيــم  .مشــكلة الســرف فــي المجتمــع المســلم وعالجهــا فــي ضــوء
اإلســام ،المملكــة العربيــة الســعودية :وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد ،الطبعــة:
األولــى1421 ،ه العســكري ،الحســن بــن عبــد اهلل بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن مهران،الفــروق
اللغويــة ،تحقيــق  :محمــد إبراهيــم ســليم،القاهرة :دار العلــم والثقافــة للنشــر والتوزيــع.
الغزالي،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ،إحياء علوم الدين ،بيروت  :دار .
القرطبي،محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح األنصــاري الخزرجي،الجامــع ألحــكام القرآن،تحقيــق :
أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيش،القاهــرة :دار الكتــب المصريــة ،الطبعــة :الثانيــة1384 ،هـــ  1964 -م.
ابــن القيم،محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد ابــن قيــم الجوزية،الوابــل الصيــب مــن الكلــم
الطيب،تحقيــق :ســيد إبراهيــم ،القاهــرة :دار الحديــث ،-الطبعــة :الثالثــة 1999 ،م مســلم،أبو الحســن
مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري،صحيح مســلم ( المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل
عــن العــدل إلــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم)،تحقيق :محمــد فــؤاد عبــد الباقي،بيــروت :دار إحيــاء
التــراث العربــي .
ابــن منظور،محمــد بــن مكــرم بــن علــى ،أبــو الفضــل ،جمــال الديــن األنصاري،لســان العرب،بيــروت :دار
صــادر ،الطبعــة :الثالثــة 1414،هـــ النووي،أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف  .المجمــوع شــرح
المهذب،بيــروت :دار الفكــر.
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واقــع إدارة أســاليب االدخــار واالســتثمار لــدى
المــرأة الســعوديةوأثرها فــي تحقيــق أهــداف
رؤيــة المملكــة 2030

إعداد :
المعلمة  /عائده أحمد العتيبي
إدارة تعليم منطقة الرياض
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مقدمة الدراسة:
هامــا مــن مــوارد التنميــة نظــ ًرا ألهميــة الــدور الــذي تؤديــه فــي
مــوردا
تعــد المــرأة
ً
ً
مجــاالت التنميــة األســرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،فهــي نصــف القــوى البشــرية فــي
أي مجتمــع مــن المجتمعــات ،كمــا أنهــا تمثــل عنصــر مشــارك فــي القضايــا المجتمعية
ســواء بطريقــة مباشــرة بشــخصيها أو بطريقــة غيــر مباشــرة وذلــك مــن خــال أفــراد
أســرتها.
ويتمثــل الــدور المهم للمــرأة داخل األســرة بإنجازها األعمــال المنزلية بنجاح ،واســتخدام
الجيــد للمــال وتوفيــر الوقــت والجهــد مــن خــال اختيارهــا األفضــل واالســتعمال الجيــد
لألشــياء ،وهــي تؤثــر ً
أيضــا فــي خلــق مســتويات مــن الكفــاءة واالبتــكار وتعمــل علــى
وجــود القيــم اإلنســانية فــي حيــاة األســرة مهمــا تغيــرت الظــروف ،إن مثــل هــذه المــرأة
ذات أهميــة كبيــرة ليــس فقــط بالنســبة ألســرتها بــل للمجتمــع ككل (حمــاد.)2010 ،
فطبيعــة الحيــاة األســرية فــي الوقــت الحاضــر والظــروف االقتصاديــة التــي تعيشــها
تطلــب وجــود المــرأة التــي تفكــر جد ًيــا فــي تكيــف حيــاة أســرتها وتنظيــم اإلنفــاق
بقــدر المســتطاع وال يتأتــى ذلــك إال بــاإلدارة الســلمية لمــوارد األســرة ،والتــي تســاعدها
علــى حســن اســتغاللها لتحقيــق أهدافهــا (موســى.)2005 ،
ويكــون هــذا الســلوك اإلداري بالتخطيــط العملــي لحيــاة األســرة مــن خــال الموازنــة بين
دخلهــا ونفقاتهــا فــي مــدة زمنيــة محــددة ،حيــث تعــد إدارة دخــل االســرة المالــي مــن
العمليــات االجتماعيــة التــي يجــب أن تقــوم بهــا األســرة مجتمعــة لتحقيــق أهدافهــا
ً
ووفقــا لألنمــاط االســتهالكية الســائدة
إشــباع حاجاتهــا فــي ضــوء إمكاناتهــا الماديــة
بهــا ،لذلــك أصبــح التفكيــر فــي ميزانيــة األســرة ومهــارة إدارتهــا ف ًنــا مــن الفنــون التــي
ينبغــي للمــرأة أن تتعلمهــا وتحــرص عليهــا حتــى ال تقــع األســرة فــي مــأزق مالــي (أبــو
المعاطــي.)2010 ،
وأكــدت العديــد مــن الدراســات علــى الــدور الريــادي للمــرأة كأم وزوجــة وربــة منــزل
وعاملــة فــي اتخــاذ القــرارات االقتصاديــة بالشــراء ،وفــي توزيــع ميزانيــة األســرة علــى
بنــود اإلنفــاق المختلفــة ومنهــا دراســة عبــد المجيــد ( )2010التــي أكــدت علــى أن الوعــي
التخطيطــي لــدى المــرأة العاملــة يســاعد فــي تنظيــم األســرة ،واالســتهالك واالدخــار،
ودراســة يوســف وفرحــات ( )2012التــي أشــارت إلــى دور ربــة األســرة فــي إدارة الدخــل
المالــي وعالقتــه بالتوافــق الزوجــي ،ودراســة فلواتــي ( )2014التــي ركــزت علــى مســاهمة
المــرأة فــي التنميــة مــن خــال اســتثمار أموالهــا المكتســبة أثنــاء الــزواج ،ولذلــك علــى
ً
فائضــا يمكــن
المــرأة أن تراعــي الموازنــة بيــن اإلنفــاق والدخــل وياحبــذا لــو أن هنــاك
الصــف منــه عندمــا تواجــه األســرة بمشــكالت متوقعــة وغيــر متوقعــة.
وتبيــن ممــا ســبق أن المــرأة الواعيــة هــي العامــل الهــام وصمــم األمــن لألســرة ،حيــث
يتطلــب منهــا التدبيــر والفطنــة وحســن التصــرف فيمــا تحــت يدهــا مــن مــوارد ،ذلــك
ليــس فقــط لمــا يعــود على األســرة مــن رخــاء فــي العيــش وتلبيــة االحتياجــات الضرورية
لهــا ومعالجــة االزمــات التــي يمكــن أن تقــع بهــا ،بــل يعــود علــى المجتمــع بأســره،
فبحســب رؤيــة التطــور واإلنمــاء الســعودية رؤيــة  ،2030والتــي تــرى أن الوطــن الــذي
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جميعــا أدوار نؤديهــا تجــاه وطننــا ومجتمعنــا
ننشــده ال يكتمــل إال بتكامــل أدوارنــا ،فلدينــا
ً
وأســرتنا وتجــاه أنفســنا ،فــكل منــا مســؤول عــن بنــاء مســتقبله ،حيــث يبنــي ذاتــه وقدراتــه
ليكــون مســتق ًلا وفاع ـ ًلا فــي مجتمعــه ،ويخطــط لمســتقبله المالــي والعلمــي (رؤيــة 2030
المملكــة العربيــة الســعودية) ،فــإن المــرأة ليــس بمعــزل عــن تحمــل المســؤولية اتجــاه
وطنهــا ومجتمعهــا وأســرتها فــي اتبــاع األســاليب والســبل الحكيمــة فــي اســتثمار وادخــار
األمــوال بمــا يعــود بالفائــدة االقتصاديــة علــى أســرتها مــن جانب وعلــى وطنهــا ومجتمعها
مــن جانــب أخــر ،ومــن هنــا جــاءت الدراســة الحاليــة للتعــرف علــى واقــع إدارة أســاليب االدخــار
واالســتثمار للمــرأة الســعودية وأثــره فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة .2030
مشكلة الدراسة:
تعــد امــرأة
عكســت رؤيــة المملكــة  2030التقديــر الحقيقــي للمــرأة الســعودية ،التــي
ّ
عصاميــة بامتيــاز ،وأتــت هــذه الرؤيــة لتؤكــد علــى النظــرة اإليجابيــة للمــرأة الســعودية التــي
وضعــت بصمتهــا المميــزة فــي مجــاالت عديــدة ،لذلــك فتحــت العديــد مــن المجــاالت أمــام
الســعوديات اللواتــي طالمــا انتظــرن مثــل هــذه الفرصــة ،والتــي ستســمح للمــرأة الســعودية
مهمــة فــي الدولــة خــال الســنوات المقبلــة ،ال ســيما وأنهــا
بــأن تتبــوأ مواقــع قياديــة
ّ
تشــكل  50بالمئــة مــن إجمالــي المتخرجــات مــن التعليــم الجامعــي ،لذلــك ســتقدم لهــا
هــذه الرؤيــة الدعــم عبــر تنميــة مواهبهــا واســتثمار طاقاتهــا وتمكينهــا مــن الحصــول علــى
الفــرص المناســبة فــي ســوق العمــل (رؤيــة  2030المملكــة العربيــة الســعودية).
وأكــدت دراســة أبــو نفيســة ( )2012علــى أهميــة دور المــرأة الســعودية فــي تنميــة االقتصــاد
الوطنــي ،لذلــك مــن الضــروري تفعيــل دورهــن الريــادي وطاقاتهــن مــن خــال توعيتهــن
بأهميــة الــدور الــذي يؤدينــه فيدفــع عجلــة االقتصــاد والتنميــة ،وتنشــئة أجيــال مــن
المواطنــات القــادرات علــى مواجهــة العقبــات والمشــاكل االقتصاديــة بتنميــة تفكيرهــن
واكســابهن أســاليب حياتيــة خالقــة تهــدف إلــى تذليــل الصعوبــات ،وإيجــاد فــرص جديــدة
للعمــل والمســاهمة فــي القضــاء على شــبح البطالــة بأنواعهــا بما يخــص المرأة الســعودية.
والحظــت الباحثــة مــن خــال عمــل المقبــات مــع بعــض النســاء الســعوديات العامــات بــأن
هنــاك عــدم وجــود إدراك كافــي أهميــة اتباعهــن ألســاليب ادخــار واســتثمار األمــوال حيث أن
أغلبهــن يخرجــن للعمــل ألجــل تلبيــة احتياجــات األســرة الماديــة دون التفكير بوضع سياســة
معينــة فــي طريقــة الصــرف واالدخــار لألمــوال وأن كثيــر مــن األحيــان يفاجــأن بعــدم وجــود
أي رصيــد بحســابهن المصرفيــن وذلــك ألن ظــروف طارئــة اســتلزمت ســحب كامــل الرصيــد
إضافــة إلــى وجــود عجــوزات وديــون ماديــة ترتبــت علــى ذلــك ،ومــن هنــا تحــددت مشــكلة
البحــث الحالــي فــي تدنــي مســتوى وعــي المــرأة الســعودية بأهميــة إدارة أســاليب االدخــار
واالســتثمار لمعالجــة األزمــات الماديــة ،ولذلــك فقــد ســعت الدراســة الحاليــة إلــى تعــرف
واقــع إدارة أســاليب االدخــار واالســتثمار للمــرأة الســعودية وأثرهــا فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة
المملكــة .2030
أسئلة الدراسة:
تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:
1.1مــا واقــع إدارة أســاليب االدخــار واالســتثمار للمــرأة الســعودية فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة
المملكــة 2030؟
2.2هــل توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن اســتجابة أفــراد العينــة نحــو واقــع إدارة
أســاليب االدخــار واالســتثمار للمــرأة الســعودية فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030
تعــزى لمتغيــر (العمــر -المؤهــل التعليمــي -عــدد ســنوات الخدمــة)؟
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أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
1.1تعــرف واقــع إدارة أســاليب االدخــار واالســتثمار للمــرأة الســعودية فــي تحقيــق أهــداف
رؤيــة المملكــة .2030
2.2الكشــف عــن مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن اســتجابة أفــراد العينــة
نحــو واقــع إدارة أســاليب االدخــار واالســتثمار للمــرأة الســعودية فــي تحقيــق أهــداف
رؤيــة المملكــة  2030تعــزى لمتغيــر (العمــر -المؤهــل التعليمــي -عــدد ســنوات الخدمــة).
أهمية الدراسة:
جــاءت أهميــة هــذه الدراســة مــن منطلــق االهتمــام باألســرة عامــة وبالمــرأة خاصــة،
ً
ـدا تواجهــه المــرأة العاملــة ويعتبــر مرحلة مــن المراحل التي
حيــث ُيعــد االدخــار
موقفاجديـ ً
تمــر بهــا الحيــاة األســـرية ،إضافــة إلــى أن المتقاعــدة منهــن التــي خطــط لالدخــار واالســتثمار
ســتكون أكثــر اســتعدادًا للتعامــل مــع مــا يرتبــط بتلــك المرحلــة مــن ســلبيات إلــى جانــب
أنــه لــن يفاجــأ كثيـ ًرا بمشــكالت تلــك المرحلــة ،وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة بكونهــا تفيــد
فــي مــا يلــي:
1.1تعــد هــذه الدراســة مــن األبحــاث الرائــدة فــي مجــال التخطيــط إلدارة المــورد المالــي
لألســرة فــي مرحلــة االدخــار واالســتثمار بمــا يعــود بالفائــدة عليهــا وعلــى المجتمــع
ككل وبمــا يتوافــق مــع تحقيــق أهــداف رؤيــة  2030للمكلــة.
2.2لفــت أنظــار المســؤولين عــن تطويــر األحــوال االقتصاديــة فــي المملكــة إلــى ضــرورة
تفعيــل دور المــرأة فــي هــذا التطويــر مــن خــال االهتمــام بتوعيتهــا بأهميــة االدخــار
واالســتثمار واســتغالل الطاقــات الكامنــة لديهــا فــي تحقيــق ذلــك مــن خــال توفيــر
العمــل المناســب لهــا وتســهيل قدرتهــا علــى اســتثمار المشــاريع الممكنــة والتــي
تحقــق مــردود مــادي للمملكــة ضمــن حــدود الشــريعة اإلســامية.
3.3توعيةالمــرأة الســعودية بأهميــة العمليــة اإلداريــة متمثلــة فــي االدخار واالســتثمارلدخل
أســرتها المالــي لتلبيــات احتياجــات األســرة ومواجهــة األزمــات الممكنــة بــدون التعــرض
إلــى العجــوزات الماليــة وتراكــم الديــون.
4.4فتــح مجــال ألبحــاث ودراســات أخــرى فــي التركيــز علــى دور المــرأة فــي النواحــي
االقتصاديــة واالســتثمارية التــي مــن شــأنها أن تزيــد مــن فعاليــة المــرأة فــي خدمــة
المجتمــع وتحقيــق رؤيــة  2030للمملكــة فــي كثيــر مــن المجــاالت منهــا العلميــة
والثقافيــة واالجتماعيــة والحضاريــة واالقتصاديــة.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:
 -1تعــرف واقــع إدارة أســاليب االدخــار واالســتثمار للمــرأة الســعودية وأثرهــا فــي تحقيــق
أهــداف رؤيــة المملكــة .2030
 -2عينة من النساء العامالت في مجال التعليم في شمال منطقة الرياض.
 -3تم تطبيق الدراسة في العام 1438هـ2017-م.
مصطلحات الدراسة:
أو ًلا :االدخار:
عرفتــه عبــد المجيــد ( )2010بأنــه« :فائــض الدخــل عــن االســتهالك أي الفــرق بيــن الدخــل
ومــا ينفــق علــى االســتهالك والخدمــات االســتهالكية ،لذلــك يطلــق عليــه البعــض لفــظ
(الفائــض)» (ص.)395 .
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وتعرفــه الباحثــة إجرائ ًيــا بأنــه :فائــض الدخــل الــذي الناتــج عــن قــدرة المــرأة الســعودية فــي
إدارة دخــل األســرة وتلبيــة متطلباتهــا واحتياجاتهــا الماديــة ،بــدون اســراف أو تبذيــر ،وذلــك
مــن خــال وضــع خطــة اســتراتيجية للموازنــة بيــن مســتوى الدخــل ومســتوى االنفــاق بمــا
يحقــق فائــض جيــد مــن دخــل األســرة.
ثانيا :االستثمار:
ً
ً
منتجــا مــن خــال خلقــه
عرفتــه عبــد المجيــد ( )2010بأنــه« :توظيــف المــال المدخــر توظيفــا
ً
لإلنتــاج» (ص.)397 .
وتعرفــه الباحثــة إجرائ ًيــا بأنــه :قــدرة المــرأة الســعودية علــى توظيــف المــال الــذي ادخرتــه
ً
توظيفــا يحقــق لهــا وألســرتها مــردود مــادي جيــد مــن خــال التخطيــط
مــن دخــل األســرة
الجيــد والدراســة الجــدوى االقتصاديــة ومعرفــة متطلبــات ســوق العمــل.
ً
ثالثا :رؤية :2030
عرفتهــا وثيقــة رؤيــة  2030المملكــة العربيــة الســعودية بأنهــا :رؤيتنــا لبالدنــا التــي نريدهــا
دولــة قويــة مزدهــرة تتســع للجميــع ،دســتورها اإلســام ومنهجهــا الوســطية ،تتقبــل أخــر،
ومرتكزاتهــا العمــق العربــي واإلســامي ،والقــوة االســتثمارية ،وأهميــة الموقــع الجغرافــي
االســتراتيجي» (ص.)7 .
وتعرفهــا الباحثــة إجرائ ًيــا بأنهــا :الرؤيــة التــي نطمــح ألن تكــون عليهــا المــرأة الســعودية فــي
تحمــل مســؤولياتها اتجــاه وطنهــا ومجتمعهــا وأســرتها فــي إدارة ادخــار واســتثمار األمــوال
بتخطيــط واعــي واســتخدام أســاليب مجديــة فــي تلبيــة احتياجــات ومتطلبــات اســرته بمــا
يتوافــق مــع متطلبــات العصــر الحديثــة وبمــا يســاعد فــي تجــاوز األزمــات الممكنــة وبمــا
يحقــق مــردود اقتصــادي جيــد يعــود بالفائــدة عليهــا وعلــى أســرتها ومجتمعهــا ووطنهــا.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أو ًلا :اإلطار النظري:
 مفهوم االدخار:هــو قــدرة الفــرد علــى تخصيــص جــزء مــن دخلــه مــن أجــل المســتقبل ،يتــم تحــدده بالفــرق
بيــن حجــم الدخــل وحجــم اإلنفــاق ،ويتوقــف هــذا األخيــر علــى نظــام معيشــة الفــرد
وســلوكه وتطرفاتــه ومــن ثــم فــإن القــدرة االدخاريــة ليســت متوقفــة علــى حجــم الدخــل
المطلــق ،بــل هــي مســالة نســبية تختلــف مــن فــرد آلخــر وتتغيــر بتغيــر الظــروف (عبــد
المجيــد.)2010 ،
وبالتالــي فــإن مفهــوم االدخــار يجــب ان يكــون عنــد المــرأة الســعودية فــي حســن التصــرف
بدخــل االســرة ،تخصيــص جــزء منــه مــن أجــل المســتقبل وذلــك وفــق نظــام المعيشــة
ومســتوى الدخــل بعمــل موازنــة بيــن حجــم الدخــل وحجــم االنفــاق لألســرة بمــا يلبــي
متطلباتهــا الحياتيــة دون تــرف أو بــذخ.
 العوامل التي تدفع لالدخار:هناك عدة عوامل تدفع المرء لالدخار من أهمها ما ذكره المحجوب ( )2008وهي:
1.1تكوين احتياطي لمواجهة حوادث غير متوقعة.
2.2تحسين الحالة في المستقبل.
3.3تكوين رأس مال يمكن أن يستخدم في التجارة.
4.4إرضاء حب البخل عند البخالء.
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أمــا عــن العوامــل التــي تدفــع المــرأة الســعودية لالدخــار هــو تكويــن احتياطــي لمواجهــة
االزمــات غيــر المتوقعــة ،وتحســين الحالــة المســتقبلية ،وتكويــن رأس مــال يمكــن أن
تطلعــا منهــا للظــروف المســتقبلية لألســرة مــن مصاريــف
يســتخدم للتجــارة وذلــك
ً
تعليــم وعــاج وتقاعد...الــخ.
صور االدخار:
ذكرت عبد المجيد ( )2010ثالث صور لالدخار وهي:
1.1االكتنــاز :ويعنــي حبــس جــزء مــن الدخــل الــذي لــم ينفــق علــى االســتهالك وحجبــه عــن
االنخــراط فــي الــدورة االقتصاديــة والنقديــة للمجتمــع ،مثــل ادخــار النفــود واألحجــار
الكريمــة والحــي والتحــف النــادرة والذهــب.
2.2التوظيــف :هــو اســتخدام للجــزء مــن الدخــل الــذي لــم ينفــق علــى االســتهالك فــي
أنشــطة تــدر دخـ ًلا ،وهــو بذلــك يختلــف عــن االكتنــاز فــي أنــه ســلوك إيجابــي مــن وجهــة
نظــر النشــاط االقتصــادي إذ يقــوم علــى تدويــر الجــزء المدخــر فــي الــدورة النقديــة
واالقتصاديــة للمجتمــع.
ً
توظيفــا
3.3االســتثمار :أي المــال المدخــر ال يكتنــز وال يوظــف أي توظيــف ولكنــه يوظــف
منتجــا مــن خــال خلقــه لإلنتــاج.
ً
4.4
إدارة أســاليب االدخــار واالســتثمار للمــرأة الســعودية فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة
المملكــة :2030
أو ًلا :
رؤية  2030المملكة العربية السعودية:
تعتمــد الرؤيــة علــى ثــاث محــاور وهــي المجتمــع الحيــوي واالقتصــاد المزدهــر والوطــن
الطمــوح ،وهــذه المحــاور تتكامــل وتتســق مــع بعضهــا فــي ســبيل تحقيــق أهــداف
المملكــة وتعظيــم االســتفادة مــن مرتكــزات هــذه الرؤيــة ،وتبــدأ الرؤيــة مــن المجتمــع،
وإليــه تنتهــي.
أساســا لتحقيــق هــذه الرؤيــة و تأســيس قاعــدة
 المحــور األول المجتمــع الحيــوي ،يمثــلً
صلبــة لالزدهــار االقتصــادي ،ينبثــق هــذا المحــور مــن اإليمــان بأهميــة بنــاء مجتمــع حيــوي،
يعيــش أفــراده وفقــا لمبــادئ إســامية و منهــج الوســطية واالعتــدال.
 المحــور الثانــي اقتصــاد المزدهــر ،يركــز علــى توفيــر الفــرص للجميــع ،عبــر بنــاء منظومــةمنــرواد االعمــال
تعليميــة مرتبطــة باحتيــاج اتســوق العمــل ،وتنميــة الفــرص للجميــع
ّ
والمنشــآت الصغيــرة إلــى الشــركات.
 المحــور الثالــث مــن الرؤيــة الوطــن الطمــوح ،يركــز علــى القطــاع العــام ،حيــث ترســممالمــح الحكومــة الفاعلــة منــخ التعزيــز الكفــاءة والشــفافية والمســاءلة وتشــجيع ثقافــة
األداء لتمكيــن المــوارد والطاقــات البشــرية ،ونهيــئ البيئــة الالزمــة للمواطنيــن وقطــاع
األعمــال والقطــاع غيــر الربحيــل تحمــل مســؤولياته موأخــذ زمــام المبــادرة فــي مواجهــة
فالتحد ّيــات واقتنــاص الفــرص.
ثانيــا :أســاليب ادخــار اســتثمار المــرأة الســعودية للدخــل األســري فــي تحقيــق أهــداف
ً
رؤية المملكــة :2030
 -1تنظيــم االســرة فــي ضــوء مهنــة الخدمــة االجتماعيــة :إن طبيعــة الحيــاة المعاصــرة
ً
تخطيطــا
وحاجــة األســرة إلــى مســتوى معيشــي مقبــول يفــرض عليهــا أن تخطــط لهــذا
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ـليما مــن أجــل أبنائهــا فــي المســتقبل ،فاألســرة تلقائ ًيــا تجــد نفســها تفكــر فــي تنظيــم
سـ ً
األســرة إال إذا كان هنــاك مــن يــدرك أهميــة التخطيــط وأهميــة توفيــر حيــاة كريمــة لألبنــاء
(ربيــع ،)2008 ،ولذلــك مــن الضــروري العمــل علــى توعيــة األســرة والمــرأة الســعودية باألخــص
بأهميــة تنظيــم األســرة لتوفيــر حيــاة كريمــة ألفرادهــا مــن خــال مــا يلــي:
 توعية المرأة وتشجيعها على السلوك الذي ينصرف إلى ممارسة تنظيم االسرة. نشر الوعي المتعلق بتنظيم األسرة من خالل القيادات النسائية. العمــل علــى تغييــر األفــكار واالتجاهــات الخاطئــة عــن تنظيــم األســرة وذلــك بتقديــمالمعلومــات الصحيحــة والعلميــة للســيدات.
 المســاعدة فــي تحســين الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي للمــرأة ممــا يــؤدي إلــى اإلقــالمــن االنجــاب مــن خــال إشــراكها فــي مشــروعات منتجة تزيــد من دخلهــا وتحســين وضعها.
 تكثيــف البرامــج الخاصــة بتنظيــم االســرة وإقنــاع الســيدات بالفوائــد التــي تعــود عليهــنمــن خــال تنظيــم األســرة.
 -2إشــباع االحتياجــات األســرية بحــدود الميزانيــة :فالحاجــات هــي متطلبــات جســمية
ونفســية واقتصاديــة واجتماعيــة الزمــة لبقــاء اإلنســان ،واســتمراره وقيامــه بــأدواره ،كمــا
أن الحجــاة هــي رغبــة ملحــة عنــد الكائــن الحــي فــي شــيء مــا ينقصــه ،وال يمكــن العيــش
بدونهــا ممــا يتســبب فــي حالــة مــن التوتــر العضــوي والنفســي ،ويعانــي منهــل الفــرد بصــورة
مســتمرة حتــى يســتجاب لهــذه الرغبــة ،وهنــاك حاجــات أساســية البــد مــن اشــباعها كــي
يعيــش اإلنســان مثــل الحاجــة للغــذاء والكســاء ومهمــا انخفــض مســتوى المعيشــة أو ارتفع
ال بــد مــن إشــباعها ،ثــم يأتــي بعدهــا الحاجــات الضروريــة وهــي وإن كانــت هامــة إال أنهــا ال
تــؤدي بحيــاة اإلنســان وبالتالــي يمكــن اعتبارهــا حاجــات ثانويــة (أبــو المعاطــي ،)2010 ،وبالتالــي
يجــب علــى المــرأة الســعودية تلبيــة االحتياجــات األساســية لألســرة وذلــك مــن خــال وضــع
اســتراتيجية معينــة تســهم فــي الموازنــة بيــن المصاريــف األساســية التــي تلبــي احتياجــات
األســرة بمــا يتوافــق مــع دخلهــا ،فــا تقــوم بإشــباع االحتياجــات الثانويــة قبــل العمــل علــى
تلبيــة االحتياجــات األساســية مــن مــأكل ومشــرب وتعليــم ودواء ،وعندمــا تنتهــي مــن ذلــك
وتجــد أن هنــاك فائــض فــي الدخــل ممكن أن تقــوم بصرف جزء منــه لتلبية بعــض االحتياجات
الثانويــة حســب األولويــة فــا بــأس مــن ذلــك بشــرط أن يتوفــر معهــا مبلــغ مناســب لالدخــار.
 -3الموازنــة بيــن مــوارد وميزانيــة األســرة :هــذا يتطلــب مــن المــرأة التدبيــر والفطنــة وحســن
التصــرف فيمــا تحــت يدهــا مــن مــوارد ،والمــرأة الواعيــة هــي العامــل الهــام وصمــام األمــان
لزامــا أن نوضــح ممــا تتكــون اقتصاديــات األســرة وهــي كمــا ذكرهــا
لألســرة ،لذلــك كان ً
ســامة (:)2002
 مــوارد االســرة :ويقصــد بهــا جميــع إمكاناتهــا البشــرية وغيــر البشــرية المتاحــة لهــا ،والتــيتســتخدمها أو تســتفيد بهــا األســرة فــي إشــباع حاجاتهــا.
 ميزانيــة األســرة :وهــي تعنــي خطــة ماليــة توضــح فيهــا طريقــة توزيــع الدخــل علــى بنــوداإلنفــاق المختلفــة فــي فتــرة زمنيــة محــددة.
ولذلــك فهنــاك أســس علــى المــرأة الســعودية اتباعهــا عنــد التخطيــط للشــؤون أســرتها
والموازنــة بيــن المــوارد وميزانيــة األســرة ذكرتهــا رقبــان ( )2008وهــي:
 أن تحــرص المــرأة وتفكــر مبكـ ًرا علــى أن تكــون أســرتها أســرة صغيــرة الحجــم ال تزيــد عــنثالثــة أبنــاء.
 البعد عن التورط في االستدانة سواء بالسلفة من اآلخرين أو من خالل االقتراض. التفكيــر اإليجابــي فــي مواجهــة األزمــات الماليــة وعــدم االستســام ومحاولــة إيجــادالبدائــل لحمايــة األســرة.
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 إشــراك جميــع أفــراد األســرة فــي التخطيــط التخــاذ قــرارات الشــراء واالدخــار ،األمــر الــذييقــوي الروابــط االســرية ويصبــح كل فــرد فيهــا علــى بينــة بكافــة الظــروف.
 تحديــد احتياجــات االســرة مــع بدايــة كل شــهر وكيفيــة إشــباعها وتحديــد ميزانيتهــابأســلوب علمــي منظــم.
 تدريــب األبنــاء فــي ســن مبكــرة علــى كيفيــة صــرف النقــود ،وان تكــون المبالــغ المعطــاةلهــم تتناســب مــع أعمارهــم مــع مراقبــة ســلوكهم فــي التعامــل مــع النقــود.
 فــي حالــة المــرور بأزمــة ماليــة ،يجــب اقنــاع النفــس بــان األوضــاع ســتتحن فــي وقــت قريــب،وأن األيــام المقبلــة ســتكون أفضــل.
 تحويــل التفكيــر مــن الشــعور بالخســارة إلــى اســتغالل الفــرص ،وتجاهــل كل مــا يــؤدي إلــىالتوتــر والقلــق والتركيــز علــى األمــور اإليجابيــة فــي الحيــاة العلميــة والعائليــة ،وهــذا يمنــح
اإلنســان القــدرة علــى اتخــاذ الفــرار الســليم والتفكيــر بطريقــة ايجابيــة.
ثانيا :الدراسات السابقة:
ً
عرض الدراسات السابقة:
 هدفــت دراســة حمــاد ( )2010إلــى تعــرف مــدى الوعــي بــإدارة المنــزل وعالقتــه بالممارســاتاليوميــة لألســرة ،واســتخدم لتحقيــق هــذا الهــدف المنهــج الوصفــي ،حيــث تكونــت عينــة
البحــث مــن المتخرجــات مــن كليــة التربيــة النوعيــة قســم اقتصــاد منزلــي أو كليــة االقتصــاد
المنزلــي حيــث بلغــت العينــة ( )180ربــة أســرة ،وتوصلــت النتائــج إلــى نتائــج مــن أهمهــا :وجــود
عالقــة ارتباطيــة موجبــة بيــن تعليم ربة األســرة ورب األســرة وبيــن التخطيط للمــال والتخطيط
للوقــت والتخطيــط الســتعمال األجهــزة واألدوات ،ووجــود عالقــة ارتباطيــة ســالبة بيــن الدخل
وبيــن الوعــي بالتخطيــط للمــال والتخطيــط للوقــت والتخطيــط الســتعمال األجهــزة واألدوات.
 وأجــرت عبــد المجيــد ( )2010دراســة هدفــت إلــى التعــرف علــى مســتوى الوعــي التخطيطــيلــدى المــرأة العاملــة بتنظيــم األســرة ،واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي ،حيــث
اشــتملت العينــة علــى الســيدات العامــات بكليــة الخدمــة االجتماعيــة بجامعــة حلــوان مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس والشــؤون اإلداريــة وتكونــت مــن ( )104ســيدة ،واعتمــدت الدراســة علــى
المقيــاس لجمــع المعلومــات لتحديــد مســتوى الوعــب التخطيطــي لــدى المــرأة العاملــة،
وتوصلــت الدراســة إلــى نتائــج مــن أهمهــا :أن مســتوى الوعــي التخطيطــي لــدى المــرأة
العاملــة بتنظيــم األســرة هــو مســتوى مرتفــع ،أمــا مؤشــرات مســتوى الوعــي فقــد جــاءت
مــا بيــن مســتوى مرتفــع ومتوســط.
 وســعت دراســة راغــب ( )2012إلــى التعــرف علــى مســتوى التخطيــط االســتراتيجي للدخــلالمالــي لألســرة ،وإيجــاد العالقــة بيــن التخطيــط االســتراتيجي للدخــل المالي لألســرة واألنماط
االســتهالكية لهــا ،واســتخدم لتحقيــق هــذه األهــداف المنهــج الوصفــي ،حيــث تكونــت عينــة
الدراســة مــن ( )239ربــة أســرة ،واســتخدمت اســتمارة لجمــع البيانــات األوليــة للعينــة ،ومقياس
التخطيــط االســتراتيجي للدخــل المالــي ،ومقيــاس النمــط االســتهالكي للزوجــة ،وتوصلــت
الدراســة إلــى نتائــج مــن أهمهــا :أن هنــاك عــدة عوامــل مؤثــرة علــى التخطيــط االســتراتيجي
للدخــل المالــي لألســرة وتختلــف نســبة تأثــر هــذه العوامــل فكانــت أكثــر العوامــل المؤثــرة
هــي النمــط االســتهالكي لألســرة ،ونظـ ًرا للعالقــة االرتباطية بيــن النمط االســتهالكي والدخل
الشــهري فــإن الطريقــة المتبعــة إلدارة هــذا الدخــل مــن خــال التخطيــط االســتراتيجي تتأثــر
بشــكل مباشــر باألنمــاط االســتهالكية.
 وجــاءت دراســة يوســف وفرحــات ( )2012بفكــرة التعرف على دور ربة األســرة فــي إدارة الدخلالمالــي وعالقتــه بالتوافــق الزوجــي ،واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي لتحقيــق أهــداف
309

الدراســة تكونــت عينــة البحــث مــن ( )200ربــة أســرة متزوجــة عامــات وغيــر عامــات
مــن مســتويات اجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة ،وكانــت األدوات المســتخدمة لجمع
البيانــات فــي هــذه الدراســة اســتمارة البيانــات العامــة لتحديــد المســتوى االجتماعــي
واالقتصــادي لألســرة ،ومقيــاس إدارة ربــة األســرة للدخــل المالــي ،ومقيــاس التوافــق
الزوجــي ،وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة بيــن إدارة ربــة األســرة
للدخــل المالــي والتوافــق الزوجــي.
التعليق على الدراسات السابقة:
 اتفقــت الدراســة الحاليــة مع الدراســات الســابقة دور ربة األســرة باالدخار واالســتثمارللدخــل المالــي لألســرة على اختــاف األهــداف الخاصة بكل دراســة.
 كانــت العينــة التــي طبقــت عليهــا كل الدراســات الســابقة مــن النســاء وبذلــكاتفقــت مــع عينــة الدراســة الحاليــة حيــث أن عينتهــا مــن الســيدات.
 اســتخدمت الدراســة الحاليــة والدراســات الســابقة المنهــج الوصفــي لتحقيــقأهدافهــا.
 اختلفــت الدراســات الســابقة عــن الدراســة الحاليــة بتصميــم أدوات الدراســة فقــدصممــت كل دراســة مــن الدراســات الســابقة أدواتها حســب المتغيــرات التــي تناولتها
وحســب أهــداف كل دراســة.
 تميــزت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة أنهــا ربطــت دور إدارة أســاليباالدخــار واالســتثمار للمــرأة الســعودية برؤيــة المملكــة التطويريــة .2030
إجراءات الدراسة:
أو ًلا :منهج الدراسة:
اســتخدمت الباحثــة فــي هــذا البحــث المنهــج الوصفــي والــذي يعــرف بأنــه المنهــج
الــذي يــدرس ظاهــرة أو حدثــً مــن خــال الحصــول علــى المعلومــات التــي تجيــب عــن
أســئلة البحــث دون تدخــل الباحــث فيهــا.
مجتمع الدراسة:
تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع النســاء العامــات فــي مجــاالت التعليــم
الحكومــي فــي منطقــة الريــاض.
عينة الدراسة:
تكونــت عينــة الدراســة مــن مجتمــع الدراســة ككل أي جميــع النســاء المتزوجــات
العامــات فــي مجــاالت التعليــم الحكومــي وعددهــن ( )200ســيدة ،وقــد وزعــت
االســتبانة علــى أفــراد العينــة بنســبة ( )%100مــن أفــراد المجتمــع األصلــي ،وتــم
اســترجاع ( )200اســتبانة بنســبة ( ،)%100وتبيــن الجــداول التاليــة توزيــع عينــة الدراســة
تبعــً للمتغيــرات (العمــر -المؤهــل التعليمــي -عــدد ســنوات الخدمــة):

310

*متغير العمر:
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر

يتضــح مــن الجــدول ( )1أن النســبة المئويــة مــن اللواتــي أعمارهــن مــن  35إلــى أقــل مــن
 45هــن أكثــر عينــة الدراســة حيــث كانــت نســبتهن ( ،)32.55بينمــا كان هنــاك تقــارب بيــن
العــدد مــن األعمــار األخــرى حيــث بلغــت نســبة اللواتــي أعمارهــن أقــل مــن ،)%25( 25
بينمــا بلغــت نســبة اللواتــي أعمارهــن مــن  25إلــى أقــل مــن  ،)%22.5( 35بالنســبة للواتــي
أعمارهــن كانــت  45فأكثــر فقــد بلغــت النســبة (.)%20
*متغير المؤهل التعليمي:
جدول ( :)2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل التعليمي
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ويتضــح مــن الجــدول ( )2أن النســب المئويــة كانــت للحاصــات علــى الثانــوي والجامعــة
والدكتــوراه والماجســتير جميعهــا متقاربــة إذ أتــت علــى التوالــي ( ،)23 ،21 ،22 ،21.5وكانــت
نســبة الحاصــات علــى شــهادة أقــل مــن ثانــوي ( )%12.5وهــي أقــل نســبة وهــذا يبيــن
التكافــؤ إلــى حــد مــا فــي عــدد أفــراد العينــة حســب المؤهــل العلمــي لهــن.
*متغير عدد سنوات الخدمة:
جدول ( :)3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة

ويتضــح مــن الجــدول ( )3أن النســب المئويــة كانــت للواتــي لديهــن عــدد ســنوات خدمــة
مــن عشــر ســنوات إلــى أقــل مــن  15ســنة هــي ( )%34.5ولذلــك فهــن أكثــر عينــة الدراســة،
حيــث بلغــت عينــة الدراســة للواتــي لديهــن  15فأكثــر ( ،)%28واللواتــي لديهــن مــن  5إلــى
أقــل مــن عشــر ســنوات ( ،)%22.5واللواتــي لديهــن أقــل مــن خمــس ســنوات (.)%15
أداة البحث:
تمثــل االســتبانة أداة البحــث المســتخدمة فــي البحــث الحالــي ،فهــي أكثــر أدوات البحــث
العلمــي اســتخدامًا ،وتعتبــر مــن أفضــل وســائل جمــع المعلومــات عــن مجتمــع البحــث
للحصــول علــى معلومــات وبيانــات وحقائــق مرتبطــة بواقــع معيــن ،واالســتبانة مالئمــة
لطبيعــة البحــث مــن حيــث الجهــد واإلمكانيــات وحجــم أفــراد مجتمــع البحــث ،تشــمل
خطــوات إعــداد أداة جمــع البيانــات (االســتبانة) علــى:
*تحديد أهداف االستبانة:
تــم تحديــد هــدف االســتبانة وهــو تعــرف واقــع إدارة أســاليب االدخــار واالســتثمار للمــرأة
الســعودية فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة .2030
*مصادر بناء االستبانة:
1.1المراجــع الرســمية ذات الصلــة بمشــكلة البحــث والتــي تــم االســتفادة منهــا فــي
اإلطــار النظــري للبحــث.
2.2االطــاع علــى العديــد مــن الدوريــات والمجــات التربويــة والبحــوث والدراســات
الســابقة ذات الصلــة بمشــكلة البحــث الحالــي.
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*بناء االستبانة:
تــم صياغــة االســتبانة اعتمــاد علــى مشــكلة البحــث وأهدافــه وتســاؤالته فــي صورتهــا
األوليــة وتــم عرضهــا علــى مجموعــة المحكميــن مــن ذوي االختصــاص والخبــرة وذلــك
لتحكيمهــا ،والذيــن أبــدوا رأيهــم ومالحظاتهــم حــول عبــارات االســتبانة وذلــك مــن حيــث
مــدى ارتبــاط كل عبــارة مــن عباراتهــا بالمحــور الــذي تنتمــي إليــه ،ومــدى وضــوح كل عبــارة
وســامة صياغتهــا اللغويــة ومالءمتهــا لتحقيــق الهــدف الــذي وضعــت مــن أجلــه ،واقتــراح
طــرق تحســينها وذلــك بالحــذف أو اإلضافــة أو إعــادة الصياغــة أو غيــر مــا ورد ممــا يرونــه
مناســبًا.
االستبانة في صورتها النهائية:
تشمل االستبانة قسمان وهما:
القســم األول :عبــارة عــن أســئلة عامــة لتعريــف بعينــة البحــث وتضــم (االســم -العمــر-
المؤهــل التعليمــي -عــدد ســنوات الخدمــة).
القســم الثانــي :األســئلة عددهــا ( )22ســؤال ،ويتــم االجابــة عــن هــذه الفقــرات مــن خــال
أحــد الخيــارات وهــي نعــم وتعطــى ( )3درجــات ،وأحيا ًنا وتعطــى ( ،)2وال وتعطــى ( )1درجة.
*صدق االستبانة:
تــم عــرض االســتبانة بصورتهــا األوليــة علــى عــدد مــن المحكميــن مــن المختصيــن
بعلــم اإلدارة واالقتصــاد والتخطيــط وقامــوا بإعطــاء بعــض اإلرشــادات الخاصــة بتعديــل
ً
وفقــا القتراحاتهم
االســتبانة مــن حيــث صياغــة الفقــرات وعددها ،وتــم تعديــل االســتبانة
وإرشــاداتهم وأصبحــت االســتبانة جاهــزة للتطبيــق بصورتهــا النهائيــة.
ثبات االستبانة:
اســتخدمت الباحثــة طريقــة ألفــا كرونبــاخ لقيــاس ثبــات االســتبانة وقــد تبيــن أن معامــل
الثبــات مرتفــع حيــث بلغــت نســبته ( )%0.856وهــذه النســبة مرتفعــة ،وهــذا يــدل علــى
أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات تطمئــن الباحثــة إلــى تطبيقهــا علــى عينــة
الدراســة.
تنفيذ البحث:
تتضمن خطوات تنفيذ البحث التالي:
1.1تحديد موضوع الدراسة ومشكلتها وأهدافها.
2.2كتابة اإلطار النظري من خالل اإلطالع على الدراسات واألدبيات السابقة.
3.3إعداد االستبانة بصورتها األولية.
4.4عــرض االســتبانة علــى المحكميــن والمختصيــن إلبــداء الــرأي فــي الصــورة األوليــة
ً
وفقــا لمقترحاتهــم.
لالســتبانة وتعديلهــا
5.5التأكــد مــن ثبــات االســتبانة بتطبيقهــا علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن ( )40ســيدة
متزوجــة عاملــة فــي مجــال التعليــم الحكومــي فــي منطقــة الريــاض.
6.6توزيــع االســتبانات علــى عينــة الدراســة األصليــة والمكونــة مــن ( )200ســيدة متزوجــة
عاملــة فــي مجــال التعليــم الحكومــي فــي منطقــة الريــاض.
7.7تجميــع االســتبانات وتحليلهــا احصائ ًيــا ،ثــم عــرض نتائــج البحــث ومناقشــتها
واســتخالص النتائــج ووضــع التوصيــات والمقترحــات.
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األساليب اإلحصائية:
بعــد تفريــغ إجابــات أفــراد العينــة جــرى ترميزهــا وإدخــال البيانــات باســتخدام الحاســوب
ثــم تمــت معالجــة البيانــات إحصائيــً باســتخدام برنامــج الرزمــة اإلحصائيــة للعلــوم
االجتماعيــة ( )SPSSومــن المعالجــات اإلحصائيــة المســتخدمة :
1.1معادلة كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach's Alphaلقياس ثبات االستبانة.
2.2التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات الحســابية ،واالنحرافــات المعياريــة ،لتحليــل
فقــرات االســتبانة.
3.3اختبــار « »Fتحليــل التبايــن فــي اســتجابة عينــة البحــث نحــو واقــع إدارة أســاليب االدخــار
واالســتثمار للمــرأة الســعودية فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة  2030تعــزى لمتغيــر
(العمــر -المؤهــل التعليمــي -عــدد ســنوات الخدمــة).
عرض النتائج والتوصيات والمقترحات:
أوأل :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائــج اإلجابــة عــن الســؤال األول والــذي ينــص علــى «ماواقــع إدارة أســاليب االدخــار واالســتثمار
للمــرأة الســعودية فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030؟» ،قامــت الباحثــة بحســاب
التكــرارات والمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة والجــداول ()4
توضــح ذلــك:
جــدول ( :)4المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة لواقــع إدارة
أســاليب االدخــار واالســتثمار للمــرأة الســعودية فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030
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يتضــح مــن الجــدول ( )4أن المتوســطات الحســابية لفقــرات لهــذا المحــور تراوحــت بيــن (-1.75
 ،)1.00وترتيــب الفقــرات حســب المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري هــو علــى الشــكل
التالــي:
1.1االســتثمار المنزلــي أحــد الروافــد الداعمــة لالقتصــاد الوطنــي بمتوســط حســابي (،)1.75
وانحــراف معيــاري (.)0.72
2.2أراقــب الميزانيــة الخاصــة بأســرتي طــول الشــهر لتجنــب المفاجــآت بمتوســط حســابي
( ،)1.59وانحــراف معيــاري (.)0.77
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3.3أشــارك ابنائــي فــي االمــور التــي تتعلــف بالميزانيــة الخاصــة بنــا بمتوســط حســابي (،)1.56
وانحــراف معيــاري (.)0.56
4.4اتفهــم ظــروف اســرتي وظــروف وطنــي االقتصاديــة بمتوســط حســابي ( ،)1.52وانحــراف
معيــاري (.)0.55
5.5لــدي القــدرة علــى الموازنــة بيــن بنــود االنفــاق واالدخــار واالســتثمار بمتوســط حســابي
( ،)1.51وانحــراف معيــاري (.)0.57
6.6لــدي القــدرة علــى إدارة االزمــات االقتصاديــة الخاصــة بمنزلــي بمتوســط حســابي (،)1.45
وانحــراف معيــاري (.)0.56
7.7ارتــب االحتياجــات الشــهرية لبيتــي وفــق جــدول زمنــي كاآلتــي :الضــرورات – الكماليــات –
التحســينات بمتوســط حســابي ( ،)1.45وانحــراف معيــاري (.)0.56
8.8انظــم بالتعــاون مــع زوجــي قائمــة االولويــات واوجــه الصــرف الرئيســية بمتوســط
حســابي ( ،)1.42وانحــراف معيــاري (.)0.54
9.9احبــذ الصراحــة بينــي وبيــن زوجــي فيمــا يرتبــط بميزانيــة أســرتي بمتوســط حســابي (،)1.4
وانحــراف معيــاري (.)0.56
1010األســرة المنتجــة خطــوة لتعزيــز االســتثمار المنزلــي بمتوســط حســابي ( ،)1.4وانحــراف
معيــاري (.)0.56
1111اعــي أن :الواقعيــة ،المرونــة ،الشــمول ،االلتــزام ،مراعــاة االولويــات ،االســتمرار قواعــد نجــاح
خطــة ميزانيتــي بمتوســط حســابي ( ،)1.4وانحــراف معيــاري (.)0.58
1212أرحــب باالشــتراك فــي الــدورات التكوينيــة لالدخــار األســري وتدبيــر ميزانيــة منزلــي
بمتوســط حســابي ( ،)1.40وانحــراف معيــاري (.)0.66
1313احــب التر َّيـ ْ
ـث واخــذ قسـ ً
ـطا مــن الوقــت قبــل الشــراء بمتوســط حســابي ( ،)1.4وانحــراف
معيــاري (.)0.56
1414االدخــار يشــعرني بحالــة مــن االطمئنــان النفســي المســتمر بمتوســط حســابي (،)1.39
وانحــراف معيــاري (.)0.56
1515لــدي قناعــة بــان االدخــار يحســن معيشــة األســرة ويحفظهــا ويؤمــن مســتقبلها
بمتوســط حســابي ( ،)1.39وانحــراف معيــاري (.)0.57
1616أتفــق مــع مقولــة المثــل « اصــرف مــا فــي الجيــب يأتيــك مــا فــي الغيــب» بمتوســط
حســابي ( ،)1.36وانحــراف معيــاري (.)0.53
1717اتفنــن فــي البحــث عــن الطــروق واالســاليب الجديــدة لالدخــار واالســتثمار بمتوســط
حســابي ( ،)1.35وانحــراف معيــاري (.)0.52
1818لــدي استشــراف مســتقبلي لالدخــار واالســتثمار بمتوســط حســابي ( ،)1.34وانحــراف
معيــاري (.)0.47
1919أضــع خطــة لالدخــار واالســتثمار لميزانيــة منزلــي بمتوســط حســابي ( ،)1.32وانحــراف
معيــاري (.)0.57
2020اتفهــم العالقــة بيــن االقتصــاد االســري وتحســين مســتوى المعيشــة بمتوســط حســابي
( ،)1.14وانحــراف معيــاري (.)0.35
الديــن
2121انصــح أفــراد أســرتي بتجنــب المظاهــر التــي قــد
ض َّ
ِّ
تــؤدي بصاح ِبهــا إلــى مــ َر ِ
بمتوســط حســابي ( ،)1.01وانحــراف معيــاري (.)0.07
2222لــدي اســتبصار بخطــوات عمــل الميزانيــة المنطقيــة :التدويــن ،تقديــر الطلبــات ،تقديــر
الدخــل ،موازنــة الميزانيــة ،المراجعــة بمتوســط حســابي ( ،)1.00وانحــراف معيــاري (.)0.31
وتظهــر نتائــج االســتجابة:لواقع إدارة أســاليب االدخــار واالســتثمار للمــرأة الســعودية فــي
تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة  ،2030أن اســتجابة أفــراد عينــة المجتمــع جــاءت بدرجــة كبيــرة
حيــث أن بلــغ المتوســط الحســابي العــام لهــا ( ،)1.39حيــث جــاءت أعلــى االســتجابات علــى
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الفقــرات التاليــة :االســتثمار المنزلــي أحــد الروافــد الداعمــة لالقتصــاد الوطنــي بمتوســط
حســابي ،وأراقــب الميزانيــة الخاصــة بأســرتي طول الشــهر لتجنــب المفاجــآت ،وأشــارك ابنائي
فــي االمــور التــي تتعلــف بالميزانيــة الخاصــة بنــا ،واتفهــم ظــروف اســرتي وظــروف وطنــي
االقتصاديــة ،وقــد اتفقــت هــذه النتائــج مــع دراســة كل مــن حمــاد2010 ،؛ عبــد المجيــد2010 ،؛
يوســف وفرحــات )2012 ،بــأن إدراك المــرأة ووعيهــا واســتخدامها ألســاليب االدخــار واالســتثمار
كانــت بدرجــة عاليــة.
* نتائــج اإلجابــة عــن الســؤال الثانــي للبحــث والــذي ينــص علــى «هــل توجــد فــروق ذات داللــة
احصائيــة بيــن اســتجابة أفــراد العينــة نحــو واقــع إدارة أســاليب االدخــار واالســتثمار للمــرأة
الســعودية فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة  2030تعــزى لمتغيــر (العمــر -المؤهــل
التعليمــي -عــدد ســنوات الخدمــة)؟» ،قامــت الباحثــة بتطبيــق اختبــار «ف» ،إلجابــات عينــة
البحــث ،للكشــف عمــا إذا كان هنــاك فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن متوســطات اســتجابة
أفــراد عينــة البحــث نحــو واقــع إدارة أســاليب االدخــار واالســتثمار للمــرأة الســعودية فــي
تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة  2030تعــزى لمتغيــر (العمــر -المؤهــل التعليمــي -عــدد
ســنوات الخدمــة) ،والجــدول ( ،)5يوضــح ذلــك:
تبعــا نحو واقع إدارة أســاليب االدخار واالســتثمار للمرأة الســعودية
جــدول ( :)5تحليــل التبايــن ً
فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة  2030تعــزى لمتغيــر (العمــر -المؤهــل التعليمــي -عــدد
ســنوات الخدمة)
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يتضــح مــن الجــدول ( )5أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )α≥ 0.05بيــن
متوســطات اســتجابة أفــراد عينــة البحــث نحوواقــع إدارة أســاليب االدخــار واالســتثمار للمــرأة
الســعودية فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة  2030تعــزى لمتغيــر (العمــر -المؤهــل
التعليمــي -عــدد ســنوات الخدمــة)
ثان ًيا :التوصيات والمقترحات:
وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تقترح الباحثة ما يلي:
1.1اعطــاء المــرأة حقهــا فــي المشــاركة فــي التنميــة االقتصاديــة فــي المشــاريع المتنوعــة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
2.2تســهيل العقبــات التــي تقــف أمــام المــرأة الســعودية فــي اســتثمار أموالهــا فــي
مشــاريع مــن شــانها خدمــة المجتمــع الســعودي.
3.3توعيــة المــرأة الســعودية بأهميــة دورهــا فــي التنميــة االقتصاديــة التــي يمكــن أن تقــدم
خدمــة للمجتمــع والوطــن واألســرة الســعودية.
4.4تدريــب المــرأة العاملــة علــى كيفيــة وضــع ميزانيــة لألســرة وكيفيــة التحكــم فــي
الســلوك االســتهالكي.
5.5اكتســاب المــرأة خبــرات ومهــارات تخطيطيــة تتعلــق بكيفيــة وضــع خطــة ماليــة
لتنظيــم ااســتهالك مــن خــال وضــع االحتياجــات فــي أولويــات حــدود الدخــل الخــاص
باألســرة.
6.6تدريــب المــرأة علــى االســتفادة الكاملــة مــن كل اإلمكانــات المتاحــة لهــا للتقليــل مــن
الفائــض والبحــث عــن بدائــل متعــددة.
7.7إكساب المرأة مهارة التعرف على المنتج ذو الجودة العالية وبالسعر المناسب.
8.8تدريــب المــرأة علــى التفكيــر العلمــي للموائمــة بيــن دخــل األســرة ومــا يجــب انفاقــه مــن
مال.
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حنان بنت ونيس الربيع
محاضر  -قسم المناهج وطرق التدريس
جامعة الجوف
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شكر وتقدير:
تتقــدم الباحثــة بالشــكر والتقديــر لكرســي األميــرة ســارة بنــت عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز
ال ســعود – حفظهــا اهلل -
الهــادف إلــى تطويــر البحــث العلمــي ،والســعي إلرســاء مجتمــع المعرفــة ،وتأســيس
شــراكة اســتراتيجية مــع المجتمــع وتحقيــق الريــادة إقليميــا ودوليــا ،إضافــة إلــى كونــه
سيســهم فــي نشــر ثقافــة االبتــكار واإلبــداع وتوليــد المعرفــة ،وتنميــة جيــل مــن
الباحثيــن وطــاب الدراســات العليــا ،والشــكر موصــول لكليــة التربيــة بجامعــة الجــوف
الــذي قدمــت مــن خاللهــا هــذه المنحــة البحثيــة.
المقدمة:
يشــهد المجتمــع المعاصــر موجــة غيــر مســبوقة مــن التطــور والتغييــر ،يمتــد ظاللهــا
لتشــمل كافــة النواحــي االجتماعيةواالقتصاديــة والثقافيــة والتكنولوجيــة ،وقــد كان
للغــة العربيــة نصيــب كبيــر مــن هــذا التغييــر الــذي هددهــا باالنقــراض؛ حيث أكدت دراســة
علميــة ظاهــرة عــزوف الطــاب فــي دول الخليــج العربــي عــن االلتحــاق بتخصــص اللغــة
العربيــة بكليــات التربيــة بســبب قلــة الحوافــز التشــجيعية لمعلمــي اللغــة العربيــة ،وضيــق
فــرص الترقــي لهــم للمناصــب العليــا وقلتهــا ،إلــى جانــب عــدم وجــود تقديــر كاف لهــم
مــن قبــل المجتمــع .عــاوة علــى ذلــك نــرى عــددًا مــن األســاتذة والعلمــاء يصــرون علــى
التدريــس والتأليــف باللغــات األجنبيــة ويفاخــرون بذلــك ،وفئــة أخــرى ارتضــت أن ترصــع
أحاديثهــا ومؤلفاتهــا بالكلمــات والمصطلحــات األجنبيــة وداللــة هــذا واضحــة نحــن ال
نعتــز بلغتنــا ،وال نبالــي بإثباتهــا والتأكيــد عليهــا فــي كل المجــاالت.
وتــرى الباحثــة أن أول طريــق لفنــاء األمــم ســيكون بانقــراض هويتهــا اللغويــة ،فاللغــة
العربيــة جــزء أساســي مــن هويتنــا ومــن شــخصيتنا اإلســامية والقوميــة ،ومطالبيــن
باالهتمــام بهــا ،وأن نعطيهــا االهتمــام الالئــق بهــا ،ونــرى أن المملكــة العربيــة
تضمنــت أهــداف
الســعودية أدركــت مســؤوليتها تجــاه لغــة القــرآن الكريــم؛ حيــث
ّ
جزء أساســيًا
«رؤيــة الســعودية  »2030إشــارة إلــى ضــرورة العنايــة باللغــة العربية بوصفها
ً
مكونــات الهويــة اإلســامية الســعودية .حيــث تعتبــر هــذه الرؤيــة برنامــج ارتقــاء
مــن
ّ
لــدور أكبــر لألســرة فــي تعليــم أبنائهــا مــن خــال اشــراك %80مــن األســر فــي األنشــطة
المدرســية بحلــول 2020م،إضافــة إلــى إن مــن التزامــات «رؤيــة الســعودية  »2030بنــاء
تعليــم يســهم فــي دفــع عجلــة االقتصــاد مــن خــال ســد الفجــوة بيــن مخرجــات
التعليــم ،ومتطلبــات ســوق العمــل  (،مجلــة المعرفــة ،1437،ص. )3
وحتــى يتحقــق الهــدف المنشــود مــن هــذه الرؤيــة يظهــر دور المرأة الســعودية في نشــر
اللغــة العربيــة وترســيخ مفهــوم الهويــة لــدى طالباتهــا؛ حيــث تقــف المعلمة الســعودية
ـة مشـ ِّر ً
اليــوم َوقفـ ً
فة فــي خدمــة لغــة الجمــال والكمــال مــن خــال التدريــس والتعليــم
فــي الجامعــات والمــدارس وغيرهــا فــي تدريــس القــرآن الكريــم ،والحديــث الشــريف
وعلومهمــا ،وعلــوم اللغــة العربيــة .وعلــى المــرأة الســعودية بوجــه عــام والمعلمــة
والســنة،
بوجــه خــاص َد ْو ٌر عظيــم فــي تعليــم هــذه اللغــة ونشــرها ،فهــي لغــة القــرآن
ُّ
ولغــة البيــان والحكمــة ،والمــرأة الســعودية قــادرة علــى ذلــك؛ حيــث جــاءت «رؤيــة
الســعودية »2030التــي أعدهــا مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة برئاســة ولــي ولــي
العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان شــاملة متكاملــة لــكل أطيــاف المجتمــع ،وكان للمــرأة
منهــا نصيــب كبيــر لتعــزز دورهــا بالمجتمــع الســعودي الــذي يعتــز بهــا ويفتخــر بإنجازاتها.
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وقــد عكســت» رؤيــة الســعودية  « 2030التقديــر الحقيقــي للقيــادة والنظــرة اإليجابيــة
للمــرأة الســعودية ،التــي وضعــت بصمتهــا المميــزة فــي مختلــف المجــاالت .وركــزت علــى
دعــم المــرأة الســعودية كونهــا أحــد العناصــر المهمــة لبنــاء الوطــن ،حيــث تشــكل %50
مــن إجمالــي مخرجــات التعليــم الجامعــي ،لذلــك ســتقدم لهــا الرؤيــة أقصــى الدعــم
عبــر تنميــة مواهبهــا واســتثمار طاقاتهــا ،وتمكينهــا مــن الحصــول علــى الفــرص المناســبة
فــي ســوق العمــل( .الســبيعي)2016،
وقــد أكــدت دراســة (هاشــم  )2011،ودراســة (القبــان )2011 ،ودراســة (ياســر )2009 ،أن
للمــرأة العربيــة دور كبيــر فــي عمليــة التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،فمــن أجلهــا يجب
أن ترســم الخطــط والسياســات التنمويــة لتشــارك فــي جهودهــا الفكريــة والتنظيميــة
لتحقيــق أهــداف المجتمــع العربــي.
وإذا كان أحــد أهــداف العمليــة التعليميــة تنميــة شــخصية الفــرد وإكســابه اتجاهــات
إيجابيــة نحــو المجتمــع وثقافتــه ،وتحقيــق تكيفــه الشــخصي واالجتماعــي ،وتزويــده
بالخبــرات والمهــارات التعليميــة التــي تمكنــه مــن أداء دوره الوظيفــي الــذي يتوقعــه
المجتمــع منه،فــإن دور المعلــم يرتبــط بتلــك األهــداف العامــة ،وال شــك فــي أن مقــدرة
المعلــم علــى الوفــاء بمســئولياته تجــاه المجتمــع والتلميــذ تتحــدد بمــدى اســتيعابه
ألهــداف العمليــة التعليميــة ومتطلبــات المجتمــع وتوقعاتــه مــن دوره كمعلــم ،كمــا أن
أداءه لــدوره التربــوي والتعليمــي يتأثــر أيضــً بمــدي إتقانــه للمهــارات والمعــارف المرتبطــة
بتخصصــه و قدرتــه علــى االنتقــاء واالختيــار مــن خبراتــه بمــا يؤثــر بــه علــى خبــرات ومهارات
اآلخريــن ،واســتجابته واســتيعابه للمســتحدثات التربويــة ووســائل التعليــم وظــروف التغيــر
بالنســبة للمجتمــع ومتطلباتــه وتوقعاتــه المتجــددة مــن دوره كمعلــم (.شــحاته،أبو
عميــرة 2007 ،ص)37
إضافــة إلــى مــا ســبق إن إعــداد المعلــم فــي جميــع التخصصــات للتعليــم باللغــة العربية
ينبغــي أن يكــون جــزء مــن تربيتــه وإن التدريــس بهــا لــه مــردود طيــب علــى المعلميــن
والطــاب والمدرســة( .شــوق ،2001 ،ص )107
حيــث يحــذر أحمــد العــال ( ،2000ص )61المعلميــن المســلمين مــن التهــاون فــي اتقــان
اللغــة العربيــة بقولــه »:البــد أن يــدرك الشــباب أن مــن الوســائل األساســية التــي ال يحصــل
المعلــم عليهــا اال باتقــان اللغــات وفــي مقدمتهــا اللغــة العربيــة لغــة القــرآن ،فهــي
الطريــق للفهــم الصحيــح والتعبيــر القويــم ،وعلــى المعلــم أن يحــذر « المتعلــم « مــن
االســتخفاف باللغــة العربيــة والتكاســل فــي اتقانهــا.
كل مــا ســبق يكشــف لنــا الــدور الفعــال الــذي يمكــن أن تقــوم بــه المــرأة الســعودية
لخدمــة اللغــة العربيــة ونشــرها فــي األوســاط التربويــة ،حيــث تعتبــر ركيــزة أساســية فــي
عمليتــي التعليــم والتعلــم ،فالمعلمــة المدربــة بشــكل جيــد ،تســتطيع القيــام بــاألدوار
المنوطــة بهــا ،وهــي كثيــرة وال تنحصــر فــي مجــرد التدريــس .فالمعلمــة مربيــة،
وناصحــه أمينــة ،ومصممــة للمناهــج ،وصاحبــة قــرار ومديــرة لعمليــة التعليــم ،كمــا أن
المعلمــة مطلــوب منهــا أن تكــون قــادرة علــى مواجهــة التحديــات التــي تواجهــه اللغــة
العربيــة مــن هجــوم أعدائهــا ومحاولــة القضــاء عليهــا.
وقــد عقــدت مؤتمــرات عديــدة للحفــاظ علــى اللغــة العربيــة ،وإعــاء شــأنها ودعمهــا،
تعزيــزًا للهويــة القوميــة والتنميــة المجتمعيــة ،والعمــل علــى وضــع سياســة لغويــة
تعليميــة واضحــة المعالــم واألهــداف .ومنهــا «مؤتمــر اللغــة العربيــة فــي التعليــم»
والــذي عقــد فــي األردن ( « )2016وخــرج هــذا المؤتمــر بمجموعــة مــن الوصايــا منهــا  :إن
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مســؤولية النهــوض باللغــة العربيــة فــي التعليــم هــي مســؤولية جماعيــة وال يتحملهــا
المعلــم فقــط ،فهــي مهمــة مشــتركة بين جهــات كثيرة ،منهــا وزارات التربيــة والتعليم،
والتعليــم العالــي ،والثقافــة ،واألوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية ،واإلعــام
واالتصــال ،باإلضافــة إلــى المحافظــة علــى المســتوى الرفيــع الختيــار العامليــن فــــــي
التدريــس وأن نرفــع مــن مســتوى إعدادهــم وتدريبهــم وتأهيلهــم للعمــل مــن خــال
ـن ومؤهليـ َ
تزويدهــم بالكفايــات المهنيــة والثقافيــة واللغويــة التــي تجعلهــم ُم َع َّديـ َ
ـن
ا كامــ ً
تأهيــ ً
ً
وأيضــا مــن الوصايــا النهــوض باللغــة العربيــة فــي التعليــم الجامعــي
ا.
يجــب أن يقــوم علــى ركيزتيــن :تأهيــل األســتاذ الجامعــي فــي اللغــة العربيــة ،واالهتمــام
بتعريــب الكتــب الجامعيــة فــي شــتى التخصصــات.
ومــن هنــا رأت الباحثــة ضــرورة اإلشــارة إلــى دور المــرأة الســعودية بوجــه عــام والمعلمــة
بوجــه خــاص فــي نشــر اللغــة العربيــة وترســيخ مفهــوم الهويــة لــدى طالباتهــا فــي
ضــوء الرؤيــة االقتصاديــة للمملكــة العربيــة الســعودية.2030
مشكلة البحث:
ـور األمــم وازدهارهــا ،حيــث
ـم مؤشــرات تطـ ّ
ـد اللغــة ،بمفهومهــا العــام ،إحــدى أهـ ّ
ُتعـ ّ
تعتبــر مكــون مــن مكونــات الهويــة العربيــة اإلســامية التــي تســاعد فــي تشــكيل
الشــخصية الفرديــة واالجتماعيــة ،مــن هنــا يبــرز دور و معلمــة اللغــة العربيــة فــي
مواجهــة مــا نالحظــه فــي بالدنــا العربيــة مــن تهــاون فــي تعليــم وتعلــم اللغــة
العربيــة والــذي مــن شــأنه تشــويه وإضعــاف الهويــة العربيــة اإلســامية؛ حيــث يســتوجب
علــى المعلمــة الســعودية غــرس تنميــة شــعور قــوي بالهويــة اإلســامية لــدى
الطالبــات وتعريفهــن بــأن اللغــة العربيــة مــن أهــم مكونــات الهويــة الفرديــة والجماعيــة
فهــي ترســم الحــدود الثقافيــة والقوميــة وتمثــل ذاكــرة األمــم فهــي الوعــاء الحاضــن
لمفاهيمهــا وقيمهــا.
ومن هنا نستطيع بلورة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:
مــا دور المعلمــة الســعودية فــي نشــر اللغــة العربيــة وترســيخ مفهــوم الهويــة لــدى
طالباتهــا فــي ضــوء الرؤيــة االقتصاديــة للمملكــة العربيــة الســعودية2030؟
ويندرج تحت هذا السؤال الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية التالية:
1.1مــا منطلقــات الرؤيــة الســعودية « »2030لنشــر اللغــة العربيــة وترســيخ الهويــة
االســامية؟
2.2مــا األدوار التــي تقــوم بهــا المعلمــة الســعودية في نشــر اللغــة العربية لــدى طالباتها
فــي ضــوء الرؤيــة االقتصادية للمملكــة العربية الســعودية2030؟
3.3كيف تسعى المعلمة لتأصيل الهوية اإلسالمية لدى طالباتها؟
أهداف البحث:
 1.1التعــرف علــى منطلقــات الرؤيــة الســعودية « »2030للنهــوض باللغة العربية وترســيخ
الهوية اإلســامية والعربيــة والوطنية.
 2.2التعــرف علــى دور المعلمــة الســعودية فــي نشــر اللغــة العربيــة وترســيخ
مفهــوم الهويــة لــدى طالباتهــا فــي ضــوء الرؤيــة االقتصاديــة للمملكــة العربيــة
الســعودية .2030
 3.3تأصيل الهوية اإلسالمية والعربية والوطنية لدى الطالبات.
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أهمية البحث:
1.1تظهــر أهميــة الدراســة مــن الــدور المهــم للمــرأة الســعودية فــي توعيــة وتنميــة
المجتمــع الســعودي.
2.2تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة اللغــة العربيــة التــي تمثــل أحــد مكونــات
الهويــة الثقافيــة العربيــة واإلســامية التــي تســاعد فــي تشــكيل الشــخصية الفرديــة
والمجتمعيــة.
 3.3لقــي الدراســة الضــوء أمــام المســئولين فــي وزارة التعليــم علــى التأكيــد علــى الهويــة
العربيــة اإلســامية عنــد تأليــف جميــع المقــررات الدراســية.
مصطلحات البحث:
الدور:
وعرفــه البــدري( )2003أنــه :مجموعــة مــن األنشــطة المرتبطــة أو األطــر الســلوكية التــي
تحقــق مــا هــو متوقــع فــي مواقــف معينــة ،وتترتــب علــى األدوار إمكانيــة التنبــؤ
بســلوك الفــرد فــي المواقــف المختلفــة()103
وتعرفــه الباحثــة بأنــه :مجموعــة مــن األعمــال والتوجيهــات واألنشــطة واالرشــادات
والتنبيهــات والمهــام التــي تقــوم بهــا المعلمــة مــن أجــل نشــر اللغــة العربيــة وترســيخ
الهويــة الوطنيــة بيــن الطالبــات.
ترسيخ :
تعرفه الباحثة أنه  :تأصيل الهوية في نفوس الطالبات .
الهوية:
هــي تفــرد الشــخصية العربيــة اإلســامية بمجموعــة مــن الصفــات والخصائــص التــي
تميزهــا عــن باقــي الهويــات األخــرى ،والتــي اصطبغــت بصفــة اإلســام والعروبــة منــذ
أزمنــة بعيــدة (متولــي.)2005،
وتعرفهــا الباحثــة أنهــا :التــزام الطالبــة باســتخدام اللغــة العربيــة لفظــا وكتابــة لتكــون
انعكاســا لكيانهــا ،ووجودهــا ،وثوابتهــا ،وشــخصيتها ،وأداة الوصــل بينهــا وبيــن أفــراد
مجتمعهــا.
رؤية السعودية :2030
هــي خطــة مــا بعــد النفــط للمملكــة العربيــة الســعودية تــم اإلعــان عنهــا فــي  25إبريــل
 ،2016وتتزامــن مــع التاريــخ المحــدد إلعــان االنتهــاء مــن تســليم  80مشــروعا حكوميــا
عمالقــا ،تبلــغ كلفــة الواحــد منهــا مــا ال يقــل عــن  3.7مليــار ريــال وتصــل إلــى  20مليــار
الخ َّ
ريــال ،كمــا فــي مشــروع متــرو الريــاضَّ .
ــم ُ
طــة مجلــس الشــؤون االقتصاديــة
نظ َ
والتنميــة برئاســة األميــر محمــد بــن ســلمان حيــث عرضــت علــى مجلــس الــوزراء برئاســة
خــادم الحرميــن الشــريفين .تعتمــد الرؤبــة علــى ( )3محــاور وهــي المجتمــع الحيــوي
واالقتصــاد المزدهــر والوطــن الطمــوح.
وتعرفها الباحثة إنها:
خارطــة الطريــق لرســم المســتقبل فــي شــتى مناحــي الحيــاة االقتصاديــة والتعليميــة
والثقافيــة واالجتماعيــة.
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حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية:
تقتصــر هــذه الدراســة علــى بيــان دور المعلمــة الســعودية فــي نشــر اللغــة العربيــة
وترســيخ مفهــوم الهويــة لــدى طالباتهــا فــي ضــوء الرؤيــة االقتصاديــة للمملكــة العربيــة
الســعودية.2030
الحدود الزمانية:
طبقت أداة هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من عام .1438
الحدود المكانية طبقت أداة هذه الدراسة في منطقة الجوف.
الحدود البشرية :معلمات الثانوية.
الخلفية النظرية والدراسات السابقة
المقدمة:
اليــوم وفــي ظـ ّ
ـل مــا يشــهده العالــم مــن تغ ّيــرات كبــرى ،فـ ّ
ـإن مســؤوليتنا تجــاه لغــة
القــرآن الكريــم عظيمــة علــى المســتويين الفــردي والجماعــي ،فنحــن معنيــون بإعــادة
ّ
والتمكــن منهــا
االعتبــار إلــى هــذه اللغــة عــن طريــق الحــرص علــى دراســتها وفهمهــا
تحملــت المملكــة العربيــة
ومنحهــا األولويــة فــي محادثاتنــا وكتاباتنــا ومعامالتنــا ،وقــد
ّ
ـم وجــه.
الســعودية دائمــا مســؤوليتها الدينيــة والقوميــة تجــاه اللغــة العربيــة علــى أتـ ّ
ـعوب لغاتهــا وهكــذا تؤمــن
فاللغــة هو ّيــة ،واللغــة وطــن ،واللغــة ديــن ،هكــذا تــرى الشـ
ُ
األمــم بقيمــة لســانها .ومهمــا كان اللســان عظيمــً أو دون ذلــك ،فــإن ّ
أمــة تــرى فــي
كل ّ
لســانها محاســنها وشــخص ّيتها وانتماءهــا .إن تط ّلعاتنــا التــي نستشــرفها مــن خــال
رؤيــة «الســعودية  »2030تقتضــي أن تكــون لغتنــا العظيمــة ،ذات حضــور فاعــل ،لمــا
فــي ذلــك مــن تحقيــق لقيــم رؤيتنــا الوطن ّيــة ،واعتــزاز بهو ّيتنــا العرب ّيــة اإلســام ّية ،وبنــاء
وتعتــز بهــا ،وتعيشــها عقــ ً
ّ
ا
لشــخص ّية أبنــاء الوطــن ،الشــخص ّية التــي تنتمــي للغتهــا،
وتفكيــرًا وســلوكًا ،وندعــم ثقافتنــا األصيلــة وقيمنــا اإلســام ّية الراســخة ،علــى قــدر
ـي .وهــذا يتطلــب مــن المــرأة الســعودية بوجــه عــام والمعلمــة
عمقنــا اإلسـ
ـامي العربـ ّ
ّ
بوجــه خــاص مشــاركتها فــي تثبيــت وترســيخ الهويــة اإلســامية لــدى طالباتهــا وذلــك
مكو ًنا
بتعزيــر اللغــة العربيــة واالشــادة بأهميتهــا واالحتفــاء بيــوم اللغــة العربيــة باعتبارهــا
ّ
الخاصــة باألمــم الشــعوب ،ووســيلتهم
مكونــات الهو ّيــة الثقافيــة والحضاريــة
رئيســا مــن
ّ
ّ
ً
لنشــر علومهــم والتعريــف بثقافتهــم وإنجازاتهــم الحضاريــة حــول العالــم.
وتهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى التعــرف علــى منطلقــات الرؤيــة الســعودية «»2030
لنشــر اللغــة العربيــة وترســيخ الهويــة اإلســامية والعربيــة والوطنيــة ،واألدوار التــي تقــوم
بهــا المعلمــة الســعودية فــي نشــر اللغــة العربيــة لــدى طالباتهــا فــي ضــوء الرؤيــة
االقتصاديــة للمملكــة العربيــة «الســعودية ،»2030كمــا تهــدف إلــى توضيــح مــا تســعى
إليــه المعلمــة لتأصيــل الهويــة اإلســامية لــدى طالباتهــا ،ولذلــك فــإن مــن المهــم
التعــرف علــى مفهــوم اللغــة والهويــة وعالقــة اللغــة بالهويــة والمــرأة الســعودية
والتنميــة وأهميــة دور المــرأة الســعودية فــي تنميــة المجتمــع وأهميــة دور المعلمــة
الســعودية أيضــا باإلضافــة إلــى رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية « « 2030لالرتقــاء
باللغــة العربيــة وترســيخ مفهــوم الهويــة اإلســامية والعربيــة والوطنيــة.
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 -١اللغة والهوية:
مفهوم اللغة:
يختلــف تعريــف اللغــة باختــاف نظــرة أصحابهــا ،وتصورهــم لوظائفهــا ومــن أهــم هــذه
التعريفات:
تعريــف ابــن جنــي اللغــة هــي :أصــوات يعبــر بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم ،ويعلــق
الدكتــور محمــود فهمــي حجــازي علــى هــذا قائـ ً
ا :هــذا تعريــف دقيــق ،يذكــر كثيــرًا مــن
الجوانــب المميــزة للغــة .أكــد ابــن جنــي أو ً
ال الطبيعــة الصوتيــة للغــة ،كمــا ذكــر وظيفتها
االجتماعيــة فــي التعبيــر ونقــل الفكــر ،وذكــر أيضــً أنهــا تســتخدم فــي مجتمــع فلــكل
قــوم لغتهــم .ويقــول الباحثــون المحدثــون بتعريفــات مختلفــة للغــة ،وتؤكــد كل هــذه
التعريفــات الحديثــة الطبيعــة الصوتيــة للغــة ،والوظيفــة االجتماعيــة للغــة ،وتنــوع البيئــة
اللغويــة مــن مجتمــع إنســاني آلخــر (أبــو الفتــح ،2006 ،ص.)33
أمــا تعريــف عبــد القــادر الجرجانــي للغــة فهــو :نظــام مــن العالمــات المتواضــع عليهــا
اعتباطــا تتســم بقبولهــا للتجزئــة ويتخذهــا الفــرد وســيله للتعبيــر عــن أغراضــه ولالتصــال
باآلخريــن عــن طريــق الــكالم أو الكتابــة (حمــاد،1424 ،ص.)37
مفهوم الهوية:
ال يمكــن الحديــث عــن ال ّلغــة دون ربطهــا بالهو ّيــة ،بحكم وجــود عالقة بيــن المفهومين،
وقــد عــرف المعجــم الوســيط الصــادر عــن مجمــع ال ّلغــة العرب ّيــة بالقاهــرة للهو ّيــة
متصــو ًرا ماد ًيــا هــو :بطاقــة يثبــت فيهــا اســم الشــخص وجنســيته ومولــده وعملــه،
وتســمى البطاقــة الشــخصية أيضــا (المعجــم الوســيط.)1998،
وتبقــى الهو ّيــة حســب عبــد العلــي الودغيــري :جملــة عالمــات وخصائــص مــن أجنــاس
مختلفــة ،تســتقل بهــا الــذات عــن اآلخــر ،فبغيــاب هــذه العالمــات والخصائــص تغيــب
الــذات وتــذوب فــي اآلخــر ،وبحضورهــا تحضــر (الودغيــري،2012،ص )68ول ّلغــة أهميــة
ـد هويتــه؛ حتــى أمكــن القــول
ـد الشــخص لغتــه فقـ َ
كبيــرة فــي حفــظ الهو ّيــة ،فــإذا فقـ َ
إن ال ّلغــة هــي الهو ّيــة.
عالقة اللغة بالهوية:
اللغــة مؤسســة اجتماعيــة تختلــف باختــاف الشــعوب ،وتحمــل وظيفــة أساســية هــي
وظيفــة االتصــال ،وهدفهــا األساســي التعبيــر عــن الرغبــات واألفــكار والعواطــف
ضمــن المجموعــة البشــرية التــي تتكلمهــا (بســام ،2002 ،ص )82فــا يمكــن الحديــث
عــن اللغــة دون الحديــث عــن الهويــة؛ إلن اللغــة تحمــل همــوم متكلميها،وتنظــم
ســلوكهم،وتفاعلهم،وتوحد انتمائهم،فقيمــة اللغــة ليســت فــي طبيعتهــا وال تقــع
فــي أســاس مكوناتهــا الداخلية،إنمــا هــي فكــرة أو مفهــوم أو صفــه ميزهــا النــاس
بها،وتفاهمــوا علــى االعتــراف بهــا دون ســواها ( بســام ،2002،ص)86
فــا يوجــد شــعب أو أمــة ال تملــك لغــة،أن اللغــة هــي الشــرط األساســي الــذي يعنــي
اختيــاره انتقــاء األمــة أو كمــا يقــول فالســفة الرومــان بأنهــا أحــدى المقومــات األساســية
التــي بدونهــا ال جمــال للحديــث عــن مفهــوم المجتمــع القومــي والهويــة الوطنيــة (
كرمــة،2006،ص)63
كمــا شــدد الكثيــر مــن علمــاء اللغــة والفالســفة علــى ضــرورة أن تشــكل الهويــة الجــزء
األهــم فــي الدراســات األكاديميــة الميدانيــة التــي تجــري حــول اللغــة بمــا يطــور
النظريــة اللغويــة وتعــاد إليهــا نزعتهــا اإلنســانية (عــزازي ،2015 ،ص)180
وتــرى الباحثــة أن اللغــة والهويــة يمثــان شــيئا واحــدا فــا لغــة بــدون هويــة ،وال هويــة
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بــدون لغــة ،فاإلنســان فــي جوهــره ليــس ســوى لغــة يتكلــم بهــا وهويــة ينتمــي إليهــا.
فالهويــة ممثلــة باللغــة مــن أهــم الســمات المميــزة للمجتمــع ،فهــي التــي تجســد
الطموحــات المســتقبلية فــي المجتمــع ،وتبــرز معالــم التطــور فــي ســلوك األفــراد
وإنجازاتهــم فــي المجــاالت المختلفــة ،بــل تنطــوي علــى المبــادئ والقيــم التــي تدفــع
اإلنســان إلــى تحقيــق غايــات معينــة.
 -٢دور المعلمــة الســعودية فــي ترســيخ الهويــة اإلســامية والعربيــة والوطنيــة
لــدى الطالبــات:
المرأة السعودية والتنمية:
عــرف مصطلــح التنميــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة علــى أنــه مصطلــح اقتصــادي
يهــدف إلــى زيــادة النمــو االقتصــادي للوصــول الــى معــدالت عاليــة تواكــب الزيــادة
الســكانية ،واالحتياجــات البشــرية ،وبعــد ذلــك اتســع مفهــوم التنميــة ليشــمل البيئــة
االجتماعيــة بجانــب البيئــة االقتصاديــة ،ثــم تطــور مفهــوم التنميــة ليصبــح أكثــر
شــموال مــع ظهــور التنميــة المســتدامة ،التــي تعنــي التنميــة الشــاملة التــي تهــدف الى
تطويــر المجتمــع مــن الناحيــة االقتصاديــة والعلميــة والثقافيــة واالجتماعيــة ليكــون
المجتمــع كلــه فــي حركــة تطوريــة مســتمرة ليــس لهــا حــدود (القبــان ،2011 ،ص.)3
ونــرى أن خطــط التنميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أولــت اهتمامــا بدعــم
مشــاركة المــرأة ،حيــث تشــارك المــرأة الســعودية في النهضــة التنموية التي تشــهدها
المملكــة العربيــة الســعودية ،والتــي يظهــر أثرهــا اإليجابــي المباشــر علــى المواطنيــن
مــن رجــال ونســاء مــن خــال الســعي الــدؤوب لتوفيــر حيــاة كريمــة للمجتمــع
الســعودي.
وقــد تعاملــت سياســة قــادة المملكــة مــع المــرأة باعتبارهــا شــريكًا مثلهــا مثــل
الرجــل لهــا مــن الحقــوق وعليهــا مــن الواجبــات حســب مــا تقــره الشــريعة اإلســامية
للح ْكــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي
الســمحاء؛ وينــص النظــام األساســي ُ
مادتــه الثامنــة علــى أن الحكــم يقــوم علــى أســاس العــدل والشــورى والمســاواة وفــق
الشــريعة اإلســامية .وقــد صــدر الكثيــر مــن القــرارات فــي المجــاالت الحياتيــة كافــة،
منهــا مــا كان متصــ ً
ا بشــكل مباشــر بدعــم دور المــرأة الســعودية فــي المجتمــع
الســعودي ،ومنهــا مــا كان ضمــن منظومــة المؤسســات الحكوميــة واألهليــة بمــا
ينعكــس علــى عمــل المــرأة الســعودية بشــكل إيجابــي ،حتــى أصبحــت المــرأة
مهمــا
الســعودية تشــغل مناصــب عليــا فــي الوظائــف العامــة ،وأصبحــت شــريكًا
ً
فــي الكثيــر مــن الهيئــات والجمعيــات األهليــة :كالغــرف التجاريــة ،واألنديــة األدبيــة،
وجمعيــات الخدمــات االجتماعيــة (الجريــد ،2008 ،ص.)14
وتــرى الباحثــة أن التنميــة فــي حاجــة إلــى جميــع الطاقــات اإلبداعيــة ،وإن عدم اســتثمار
العنصــر النســائي ســيكون مشــكلة اجتماعيــة؛ ألن المــرأة هــي األداة والهــدف مــن
التنميــة الشــاملة ،وبفضــل اهلل ثــم قــادة المملكــة أصبحــت تنميــة المــرأة هــدف
أســاس ضمــن أهــداف رؤيــة الســعودية «»2030
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أهمية دور المرأة السعودية في تنمية المجتمع:
تعــددت أدوار المــرأة فــي منــاح مختلفــة فــي حيــاة المجتمــع الســعودي ففــي مجــال
التعليــم شــهدت عهــود ملــوك المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عهد الملك المؤســس
عبدالعزيــز آل ســعود  -يرحمــه اهلل  -دعمــً كبيــرًا لتعليــم المــرأة الســعودية ،ســواء داخــل
المملكــة أو خارجهــا ضمــن برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين لالبتعاث الخارجــي .فنراها
معلمــة ومتعلمة،وفــي القطــاع العســكري والدبلوماســي تم اســتحداث أقســام للنســاء
فــي القطــاع العســكري مثــل الجــوازات والســجون ،وكذلــك قســم نســائي فــي الدفــاع
المدنــي ومكافحــة الحرائــق .وجــرى توظيــف النســاء فــي الســلك الدبلوماســي ،وهنــاك
ســعوديات يعملــن فــي ســفارات الســعودية فــي كنــدا وواشــنطن.
إضافــة إلــى مشــاركة المــرأة الســعودية فــي معظــم الوفــود الرســمية لتمثيــل المملكــة
فــي المحافــل الدوليــة ،وفــي المجــال السياســي أيضــً خطــت المــرأة الســعودية خطــوات
َّ
وثابــة نحــو المشــاركة السياســية ،وشــهد العــام  2005تعييــن  6مستشــارات غيــر
متفرغــات فــي مجلــس الشــورى ،وفــي عــام 2006م صــدر قــرار بزيــادة عددهــن إلــى 12
مستشــارة بالمجلــس ،بــدون أحق ّيــة التصويت،وفــي عــام 2011م أعلــن خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز -يرحمــه اهلل -دخــول المــرأة الســعودية
عضــوة فــي مجلــس الشــورى ،ومنــح حــق االنتخــاب لهــا فــي مجالــس البلديــة بوصفهــا
مرشــحة وناخبــة ،وبذلــك تكــون المــرأة الســعودية قــد دخلــت مجــال العمــل السياســي
للعمــل فــي صنــع القــرار وتنفيذه،وفــي  12ديســمبر 2014م صــدر األمــر الملكــي بــأن
تكــون المــرأة عضــوًا يتمتــع بالحقــوق الكاملــة للعضويــة فــي مجلــس الشــورى ،وأن
كحــد أدنــى هــذا الــى جانــب مشــاركتها
تشــغل نســبة  %20مــن مقاعــد العضويــة
ٍ
فــي المجــال االقتصــادي ،وكذلــك تم ّيــزت المــرأة الســعودية فــي مجــال الطــب والعلــوم،
وقدمــت عــددًا مــن االختراعــات المم ّيــزة .وفــي مجــال «الحــوار الوطنــي» أصبــح للمــرأة
فعالــة فــي «الحــوار الوطنــي» مــن خــال عقــد المنتديــات ،وورش
الســعودية مشــاركات ّ
العمــل والتدريــب ،ونشــر ثقافــة الحــوار في األســرة والمجتمــع كلــهhttps://www.saudi. .
gov.sa/wps/portal
فرؤيــة الســعودية «  « 2030خطــة تتطلــب جهــودا جبــارة لتنفيذهــا ،وهــذا يتطلــب
مشــاركة المــرأة مثــل الرجــل آخذيــن بعيــن االعتبــار عــادات وتقاليــد المجتمــع وقبــل
كل ذلــك وبعــده تعاليــم ومحاذيــر ديننــا الحنيف،حيــث وضعــت الرؤيــة خطــة طموحــة
تتناســب مــع متغيــرات العصــر المتســارعة،حيث ركــزت خاللهــا علــى دعــم المــرأة
الســعودية كونهــا أحــد العناصــر المهمــة لبنــاء الوطــن ،وتشــكل  %50مــن إجمالــي
مخرجــات التعليــم الجامعــي ،لذلــك ســتقدم لهــا الرؤيــة الدعــم عبــر تنميــة مواهبهــا
واســتثمار طاقاتهــا وتمكينهــا مــن الحصــول علــى الفــرص المناســبة فــي ســوق العمــل
وتــرى الباحثــة أن المــرأة الســعودية أصبحــت تشــاطر الرجــل فــي جميع المجــاالت ،فالمرأة
الســعودية تشــكل عنصــرًا مــن عناصــر اإلنتــاج الضروريــة للتنميــة فــي المجتمــع ،؛حيــث
اتجهــت المملكــة العربيــة الســعودية إلــى االســتفادة مــن طاقــات المــرأة مــن أجــل
تحقيــق مجتمــع يســمى «مجتمــع المعرفــة» والــذي يقــوم عليــه اقتصــاد المملكــة
العربيــة الســعودية؛ حيــث تعتبــر المــوارد البشــرية المبدعــة والمنتجــة الثــروة الحقيقــة
لنجــاح المجتمــع الســعودي ونمــوه وازدهاره،حيــث إن التنميــة الشــاملة وتحقيــق النمــو
االقتصــادي ألي مجتمــع يتطلــب مشــاركة كال الجنســين مــن الذكــور واإلنــاث فــي
عمليــات التنميــة المســتدامة.
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أهمية دور المعلمة السعودية:
لقــد اضحــى التعليــم أولويــة وطنيــة تتســابق الــدول إلــى االهتمــام بــه واالســتثمار فيــه،
ومراجعتــه بهــدف تطويــر وتحديثه،والتعليــم الجيــد يتطلــب إعــادة النظــر فــي أوضــاع
المعلــم مــن جميــع الجوانــب انطالقــا مــن أنه ال يمكــن ألي نظام تعليمــي ان يرتقي اعلى
مــن مســتوى المعلميــن فيه،فالمعلــم هــو أهــم عنصــر فــي منظومــة التعليم،وعليــه
فــان االهتمــام بمعلــم المســتقبل لــم يعــد مســألة تشــغل بــال المهتميــن أو المختصيــن
بشــؤن المعلميــن فحســب،وأنما يتعــدى ذلــك ليصبــح شــانا عامــا فــي كافــه المجتمعــات
واالهتمــام بالمعلــم يعنــي ضــرورة النظــر فــي عمليــة اختيــار وانتقــاء العناصــر المرشــحة
لاللتحــاق بمؤسســات اعــداد المعلم،وضــرورة االهتمــام ببرامــج اعــداد وتأهيــل المعلــم
مــن خــال مراجعتهــا واصالحهــا وتطويرهــا ( فرج،والكنــدري،2001،ص. )15
واالرتقــاء بمســتوى المعلــم والنهــوض بالعمليــة التعليميــة ضــروري ،إلن التعليــم فــي
المجتمعــات العربيــة يمثــل وزنــا كبيــرا فــي تدعيــم البنيــان االقتصــادي واالجتماعي،وهــو
بذلــك يعــد قــوة ال يســتهان بهــا فــي احــداث التطــور والتقدم،مهمــا تصورنــا مــن
وجــوه إلصــاح النظــام التعليمــي مــن حيــث مناهــج التعليــم والكتــاب المدرســي،ثم
ابقينــا المعلــم بعــد ذلــك يؤرقــه مركــز اجتماعــي ســيء أو يضعــف مــن شــانه اعــداد
ضعيــف وتقلقــه ضغــوط اقتصادية،فهــل يمكــن ان تســتثمر وجــوه اإلصــاح بغيــر صــاح
المعلــم ومهنــة التعليــم ( األحمــد ،2005،ص )17
وحــول هــذا المعنــى يقــول « جــون الســكا «  :إن المناهــج تــكاد تكــون واحــدة فــي
معظــم مــدارس البلــد الواحدة،وكــذا الكتــب التــي تعالــج تلــك المناهج،باإلضافــة الــى أن
المبانــي المدرســية تــكاد تتشــابه،إن لــم تتطابق،ولكــن المخــرج أو الناتــج من هــذه المدارس
متمثــا فــي الخريجيــن ومــا حصلــوا عليــه مــن معــرف ومهــارات ومــا اكتســبوا مــن صفــات
جديــدة أضيفــت إلــى شــخصياتهم التــي دخلــوا بهــا المــدارس مــن قبــل ؛ هــذا هــو الناتــج
الــذي يختلــف مــن مدرســة إلــى أخرى،ويســتنتج إن العنصــر الفعــال والفــارق المميــز فــي
الحالتيــن هــو بــا شــك المعلــم والــدور الــذي يقــوم بــه ذلــك أنــه يتــرك بصماتــه الواضحــة
علــى العمليــة التربويــة بشــكل ال يقبــل الجــدل  (.مرســي ،1404،ص.)18
إن لغتنــا العربيــة هــي رمــز هويتنــا وثقافتنــا وانتمائنــا لوطننــا وال يمكــن التركيــز فــي
تعليــم الطلبــة علــى أي مــن اللغــات األجنبيــة علــى حســاب لغتنــا األم ،وعلــى جميــع
المعلمــات تكاثــف الجهــود مــن أجــل دعــم اللغــة العربيــة وتطويــر مناهجهــا وأســاليب
تدريســها بهــدف تمتــع الطالبــة بكفــاءة لغويــة عاليــة فــي لغتــه األم ،فــإذا لــم تتقــن
الطالبــة لغتهــا األم فلــن تكــون قــادره علــى اكتســاب لغــات أخــرى .والمعلمــة هــي مــن
تســاعد الطالبــة علــى اتقــان لغتهــا وتعزيــز هويتهــا.
فالتدريــس مهنــة اتصاليــة بالدرجــة االولــى ،تســتطيع مــن خاللهــا المعلمــة أن تطــرح مــا
ً
ـتخدمة مهــارات
يــرد بطريقــة صحيحــة ،وبلغــة مفهومــة ،وبأســلوب مؤثــر ومقنــع مسـ
االتصــال اللفظيــة وغيــر اللفظيــة ،بمــا يســهل عمليــة التعلم،ويحقــق األثــر المطلــوب
ً
ـتخدمة فــي ذلــك اللغــة العربيــة الميســرة المفهومــة لــدى الطالبات،ومــن شــأن ذلــك
مسـ
أن يســهم فــي الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة ويعــزز ويثــري الجانــب اللغــوي لــدى الطالبــات
ويشــعرهن بأهميــة الحفــاظ علــى رمــز هويتهــن اإلســامية الســعودية،،ولكي تنجــح
المعلمــة علــى اختــاف تخصصهــا فــي ذلــك فــا بــد مــن اتقانهــا اللغــة العربيــة بمــا
تحــوي مــن قواعــد وأســاليب قــراءة وكتابة،كمــا ال بــد لــه مــن دراســة نظريــات االتصــال
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وأســاليبه الفاعلــة والمؤثــرة ،ونجــد أن المملكــة العربيــة الســعودية استشــعرت أهميــة
ترســيخ الهويــة اإلســامية الســعودية فاشــتملت مناهــج العلــوم اإلســامية والعلــوم
االجتماعيــة وكتــب لغتــي علــى قيــم واتجاهــات ومفاهيــم تعــزز الهويــة اإلســامية
فــي نفــوس الطالبــات .
وتؤكــد الباحثــة أن المعلمــة هــي العنصــر األساســي فــي أي تجديــد تربــوي ألنهــا أكبــر
مدخــات العمليــة التعليميــة وأخطرهــا بعــد الطالبــات ،حيــث تضيــف المتغيــرات
العالميــة المتســارعة فــي طبيعــة الحيــاة المعاصــرة ،وفــي المناهــج والممارســة التربوية
أهميــة متزايــدة وشــأنا كبيــرا لــدور المعلمــة فــي تعليــم اللغــة العربيــة وترســيخ الهويــة
اإلســامية فــي نفــوس الطالبــات.
وحــددت الباحثــة أدوار المعلمــة فــي نشــر اللغــة العربيــة وترســيخ الهويــة اإلســامية
والعربيــة والوطنيــة علــى النحــو التالــي:
1.1للمعلمــة دورا مهمــا فــي رفــع المســتوى التعليمــي للطالبــات فهــي بخبرتهــا
العلميــة وتجربتهــا العمليــة تســتطيع إعــداد الطالبــات إعــدادا جيــدا مــن خــال
إكســابهن بعــض المهــارات والعــادات ،واالتجاهــات والقيــم.
2.2تنمية شعور الطالبات بمكانة اللغة العربية وأهميتها في الحفاظ على الهوية.
 3.3التركيز على دور العقيدة اإلسالمية في بناء الشخصية اإلسالمية.
 4.4االعتماد على التقنيات المعاصرة في انماء ثقافتنا.
 5.5االعتراف بدور الطالبات في انماء الثقافة اإلسالمية.
 6.6األخذ بأسباب العلم والمعرفة.
 7.7مســاعدة الطالبــات علــى عــدم اللجــوء الســتخدام األلفــاظ األجنبيــة فــي أحاديثهــن
مــا دام فــي اللغــة العربيــة مــا يفــي بذلــك.
 8.8مســاعدة الطالبــات علــى تجــاوز الشــعور بالهزيمــة الحضاريــة الــذي يدفعهــن
داع.
الســتخدام المفــردات األجنبيــة بــا
ٍ
 9.9تبصير الطالبات بأثر التعلم باللغة العربية في تنمية التفكير واإلبداع لديهن.
 1010إظهار التقدير واالعتزاز باللغة العربية.
 1111تبصيــر الطالبــات بمرونــة اللغــة العربيــة وقدرتهــا علــى الوفــاء بمتطلبــات العصــر
واســتيعاب مصطلحــات الحضــارة.
 1212المشــاركة فــي نشــر الوعــي بيــن الطالبــات بأهميــة الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة
وأثــر ذلــك فــي بنــاء ذواتهــم وصياغــة مســتقبلهن.
 1313توعيتهن بأهمية االمن الفكري للدول ،وخاصة المملكة العربية السعودية.
 .٣رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية « « 2030لــدور المعلمــة فــي ترســيخ مفهــوم
الهويــة اإلســامية والعربيــة والوطنيــة:
تتلخــص «رؤيــة الســعودية  ،»2030بــأن تكــون الســعودية :العمــق العربــي واإلســامي،
قــوة اســتثمارية رائــدة ،ومحــور ربــط القــارات الثــاث ،وتعتمــد الرؤيــة علــى  3محــاور
هي:
أوال  /مجتمع حيوي :قيمه راسخة ،بيئته عامرة،بنيانه متين.
فرصـ ُ
ـه مثمرة،اســتثماره فاعــل،ذو تنافســية جاذبة،موقعــه
 ثانيــا  /اقتصــاد مزدهــر:ُ
مســتغل.
 ثالثا  /وطن طموح :حكومته فاعلة ،مواطنه مسؤول.فالرؤيــة ســتمنح الفــرص للجميــع ،رجــاال ونســاء ،صغارا وكبــارا ،لكي يســهموا بأفضل ما
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لديهــم مــن قــدرات ،وأتــت هــذه الرؤيــة لتؤكــد علــى النظــرة اإليجابيــة للمــرأة الســعودية
التــي وضعــت بصمتهــا المميــزة فــي مجــاالت عديــدة ،ومــن أهــداف الرؤيــة؛ رفــع نســبة
مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل مــن  %22إلــى  %30الشــيء الــذي سيتناســب إلــى
فمــن اطلــع علــى رؤيــة المملكــة،
حــد كبيــر مــع مشــاركتها الحقيقيــة فــي مجتمعهــاَ ،
يجــد أنهــا مــن الشــمول بحيــث أحاطــت بجميــع الجوانــب االجتماعيــة ،واالقتصاديــة وهــذا
يعنــي أن جميــع فئــات المجتمــع ســتؤثر وســتتأثر حتمــا وحكمــا بهــذه الرؤيــة.
فقــد وضعــت الرؤيــة خطــة عبقريــة ســتغير وجــه المملكــة خــال الخمســة عشــر عامــا
المقبلــة ،حيــث ركــزت خاللهــا علــى دعــم المــرأة الســعودية كونهــا أحــد العناصــر
المهمــة لبنــاء الوطــن ،وتشــكل  %50مــن إجمالــي مخرجــات التعليــم الجامعــي،
لذلــك ســتقدم لهــا الرؤيــة الدعــم عبــر تنميــة مواهبهــا واســتثمار طاقاتهــا وتمكينهــا
مــن الحصــول علــى الفــرص المناســبة فــي ســوق العمــل ،لذلــك فــإن رؤيــة المملكــة
هــي خطــة طموحــة وســنرى نتائجهــا الرائعــة خــال األعــوام المقبلــة ،بعــد أن تســتثمر
بحــق قــدرات المــرأة الســعودية فــي جميــع المجــاالت االقتصاديــة والتربويــة والثقافيــة.
(صحيفــة الشــرق األوســط .وصــل لهــذا المســار فــي  8مايــو.)2016 ،
كمــا نالحــظ أن رؤيــة المملكــة ّ 2030
أكــدت علــى االهتمــام بمكونــات الهويــة الثقافيــة
فــي المجتمــع العربــي؛ والتــي تتمثــل فــي العقيــدة اإلســامية واللغــة العربيــة وأمــن
البــاد وحفظــه مــن الفئــات الضالة،فالهويــة مــن أهــم الســمات المميــزة للمجتمع،فهــي
التــي تجســد الطموحــات المســتقبلية فــي المجتمــع وتبــرز معالــم التطــور فــي ســلوك
األفــراد وإنجازاتهــم فــي المجــاالت المختلفــة،
جــزءا أساســ ًيا فــي سياســة المملكــة العربيــة
فاالهتمــام باإلســام والمســلمين
ً
الســعودية ،وهــي تنهــض بــدور ريــادي قيــادي ال يتســنى لغيرهــا ،وقالــوا إن اهتمــام
المملكــة يشــمل جميــع األصعــدة التــي تهــم المســلمين مــن األعمــال الخيريــة ،ونشــر
اإلســام ،وبنــاء المســاجد ،ودعــم المراكــز اإلســامية والدفــاع عــن قيــم اإلســام
وعقيدتــه واالهتمــام بقضايــا المســلمين ومواجهــة التحديــات التــي تحــدق بهــم.
ـدا مــن نتائــج هــذا االهتمــام إذ ّ
إن يــوم اللغــة
ومــا احتفاؤنــا بيــوم اللغــة العربيــة إال واحـ ً
ّ
العربيــة الــذي يوافــق الثامــن عشــر مــن ديســمبر مــن كل عــام ،هــو اليــوم الــذي
ـص علــى إدخــال اللغــة
أصــدرت فيــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قرارهــا الــذي ينـ ّ
قدمتــه
العربيــة ضمــن اللغــات الرســمية ولغــات العمــل فــي األمــم المتحــدة بعــد اقتــراح ّ
المملكــة العربيــة الســعودية ،والمملكــة المغربيــة فــي الــدورة  190للمجلــس التنفيــذي
لليونيســكو https://sabq.org/VD8pBN .كمــا تحتفــل المملكــة العربيــة الســعودية
باليــوم الوطنــي لتوحيــد المملكــة فــي  23ســبتمبر مــن كل عــام .وهــذا االحتفــاء
ـوم مســيرتها ،وتحــدد إيجابيــات وســلبيات
الهــدف منــه؛ أن تتذكــر األمــة منجزاتهــا وتقـ ّ
حاضرهــا ،وتخطــط بعــزم وإصــرار علــى تطويــر اإليجابــي وإصــاح الســلبي ،فضــ ً
ا عــن
وضــع الخطــط والبرامــج التــي يحتــاج إليهــا مســتقبلها وذلــك حتــى تصبــح للنجــاح
أســس راســخة قوامهــا العلــم والمعرفــة وذلــك حتــى نصنــع التقــدم وفــق رؤى واضحــة
واســتراتيجيات تأخــذ باألولويــات376497/http://www.alriyadh.com .
وتعتبــر رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية « »2030لالهتمــام بمكونــات الهويــة الثقافيــة
العربيــة امتــداد لرؤيــة الملــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز للنهــوض باللغــة العربيــة والعقيدة
اإلســامية والتربيــة الوطنيــة والتــي مــن أهــم مرتكزاتهــا مــا يلــي:
333

1.1أن اللغة العربية هي جسر يعبر من خالله متعلمها إلى اإلسالم.
2.2أن مبعــث اهتمــام المملكــة باللغــة العربيــة أســس إســامية راســخة ،ومبــادئ ثابتــه،
ومعــان ســامية ،تنتهجهــا هــذه البــاد الطيبــة.
3.3أن هــذه الجهــود تأتــي اســتلهامًا للقيــم الثقافيــة ،واألســس الحضاريــة التــي تحملهــا
اللغة.
4.4أن خدمــة المملكــة للغــة العربيــة تأتــي حفاظــً علــى الهويــة اإلســامية والعربيــة
وإبرازهــا ،لتكــون دومــً فــي مركــز االهتمــام ،إلن المحافظــة علــى اللغــة مــن خــال
توســيع قاعــدة انتشــارها يعــد إعــاء لشــأنها ،وترســيخ للهويــة ،وتكريمــا للــذات.
5.5أن نشــر اللغــة العربيــة يعتبــر وســيلة مــن وســائل التواصــل والتقــارب بيــن الشــعوب
اإلســامية ،إذ إنهــا فــي مقدمــة الوســائل التــي تســاعد علــى إيجــاد التقــارب الفكــري
بيــن أبنــاء االمــة اإلســامية.
6.6أن هــذه الجهــود ليســت بدعــا وإنمــا هــي تأتــي اســتمرارًا لجهــود الســلف الصالــح الذيــن
جابــوا األمصــار مــن أجــل نشــر وتعليــم لغــة القــران الكريــم.
7.7الفهــم الصحيــح للمعانــي الســامية للتضامــن اإلســامي علــى المســتويين الرســمي
والشــعبي
8.8إن هــذه الجهــود تأتــي اســتلهاما للقيــم الثقافيــة واالســس الحضاريــة التــي ترتكــز
عليهــا البــاد.
9.9إن نشــر اللغــة العربيــة يعتبــر وســيلة اتصــال وتقــارب بيــن الشــعوب اإلســامية فهــي
وســيلة التقــارب الفكــري بيــن أبنــاء االمــة اإلســامية( .مركــز الملــك عبــد اهلل بــن عبــد
العزيــز الدولــي لخدمــة اللغــة العربيــة  ،2013ص)45
وترى الباحثة أن رؤية المملكة»  »2030كان للمرأة منها نصيب كبير كي تعزز دورها
االقتصــادي والمجتمعــي بالمجتمــع الســعودي الــذي يعتــز بهــا ،وهــذا يعكــس التقديــر
ـد امــرأة عصاميــة بامتيــاز.
الحقيقــي مــن القيــادة الرشــيدة للمــرأة الســعودية ،التــي تعـ ّ
الدراسات السابقة:
 -١دراسة (كرمة :)2008،
عنوانهــا « عالقــة اللغــة بالهويــة « حيــث هدفــت إلــى التعــرف علــى عالقــة اللغــة العربيــة
بالهويــة العربيــة ،وقــد توصــل الباحــث إلــى أنــه ال يمكــن الحديــث عــن اللغــة دون
الحديــث عــن الهويــة؛ ألن اللغــة تحمــل همــوم متكلميهــا وتنظــم ســلوكهم وتفاعلهم
وتوحــد انتمائهــم فاللغــة هــي الهويــة .وأوصــى الباحــث بضــرورة الحفــاظ علــى اللغــة
العربيــة فهــي مــن أهــم أســس وحــدة األمــة ومظهــر هويتهــا عبــر التاريــخ.
 -٢دراسة (طرابيشي:)2009،
هدفــت دراســة (طرابيشــي )2009،بعنــوان « مناهــج ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ « إلــى التعــرف علــى دور المناهــج الدراســية فــي تأكيــد مفهــوم الهويــة
الثقافيــة اإلســامية وقــد أوصــى الباحــث بضــرورة التأكيــد علــى الهويــة الثقافيــة
اإلســامية فــي كتــب اللغــة العربيــة التــي تــدرس لجميــع المراحــل التعليميــة كمــا رأى
أيضــا ضــرورة إجــراء الدراســات والبحــوث لتقريــر القيــم التربويــة الــازم تضمينهــا فــي
المناهــج الدراســية فــي التعليــم األساســي فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتأصيلهــا
فــي المتعلميــن .

334

 -٣دراسة ( خليل:)2012،
هدفــت إلــى بيــان المقصــود مــن الهويــة الوطنيــة ،وتوضيــح التحديــات التــي تواجههــا
المجتمعــات العربيــة واإلســامية ،وإيجــاد الحلــول لهــذه التحديــات ،وأكــدت الدراســة
علــى غــرس القيــم األخالقيــة فــي أبنــاء الوطــن ،ومحاولــة اصــاح مفاهيــم النــاس نحــو
دينهــم ووطنهــم ،وثقافتهــم ،وتطويــر مناهــج التربيــة الوطنيــة ،واالهتمــام بالتربيــة
البيئيــة والعســكرية ،وتعزيــز ممارســات المواطنــة الصالحــة والتــي تنطلــق مــن المســؤولية
الفرديــة تجــاه الوطــن ،وأكــدت أيضــا علــى أهميــة الحــوار الوطنــي مــع الطــاب والطالبــات
والتــي تخلــق الكثيــر مــن الوعــي وتنميــة المعــارف
 -٤دراسة (علوان:)2014 ،
بعنــوان (مقومــات الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة اإلســامية) .فهــي تؤكــد علــى أن
الهويــة الثقافيــة االســامية العامــل األساســي فــي تكويــن شــخصية األمــم وهــي
حصيلــة اشــتراك عــدة أمــور أهمهــا الديــن ،واللغــة والعــادات والتاريخ،وأوصــت الدراســة
بضــرورة التركيــز علــى دور العقيــدة اإلســامية فــي بنــاء الشــخصية اإلســامية فــي العالــم
اإلســامي ،والتــي ســتمكن المســلم مــن الحفــاظ علــى شــخصيته ،وعــدم الذوبــان،
واالنصهــار فــي القيــم الحضاريــة األخــرى ،والتــي تتعــارض مــع المعتقــدات اإلســامية
التــي تربــي عليهــا الفــرد المســلم تربيــة صحيحــة ليكــون فــي حجــم التحــدي.
منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة:
اســتخدمت الدراســة الحاليــة المنهــج الوصفــي الــذي يهــدف إلــى دراســة الظواهــر
والمواقــف والعالقــات كمــا هــي موجــودة ،والحصــول علــى وصــف دقيــق لهــا يســاعد
علــى التعــرف عليهــا وتفســير المشــكالت التــي تتضمنهــا.
مجتمع الدراسة:
شمل مجتمع البحث الحالي جميع معلمات منطقة الجوف.
عينة الدراسة:
تكونــت عينــة البحــث الحالــي مــن» 25معلمــة» مــن معلمــات ســكاكا الجــوف مــن عشــرة
ّ
مــدارس ثانويــة.
أداة الدراسة:
اســتخدمت الدراســة أداة رئيســة وهــي اســتبانة مــن إعــداد الباحثــة تكونــت مــن ثالثــة
محــاور المحــور األول يتكــون مــن ( )9فقــرات والمحــور الثانــي ()4فقــرات ،والمحــور الثالــث
ـون ســلم اإلجابــة علــى كل فقــرة مــن ثــاث اســتجابات (حســب
مــن ( )11فقــرة ،وقــد تكـ ّ
مقيــاس ليكــرت الثالثــي).
أساليب البحث اإلحصائية:
اســتخدمت الدراســة العديــد مــن األســاليب اإلحصائيــة المناســبة باســتخدام برنامــج
الحــزم اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة.)spss
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النتائج اإلحصائية وتحليلها وتفسيرها:
جدول رقم ( )1يوضح نتائج استجابات المحور األول
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معظــم األســئلة التــي قدمــت فــي هــذا المحــور
كانــت تحــدث دائمــا بنســبة ، % 87.5ويــدل ذلــك علــى حــرص المعلمات علــى ربطهن
بيــن الطالبــات و الهويــة اإلســامية مــن خــال مــا تقدمــه مــن أنشــطة وإرشــادات .
جدول رقم ( )2يوضح نتائج استجابات المحور الثاني
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معظــم األســئلة التــي قدمــت فــي هــذا المحــور كانــت
تحــدث دائمــا بنســبة  % 86.0ويــدل ذلــك علــى حــرص المعلمــات علــى ربطهــن بيــن
الطالبــات و الهويــة العربيــة مــن خــال مــا تقدمــه مــن أنشــطة وإرشــادات .
جدول رقم ( )3يوضح نتائج استجابات المحور الثالث
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معظــم األســئلة التــي قدمــت فــي هــذا المحــور كانــت
تحــدث دائمــا بنســبة ، % 83.1ويــدل ذلــك علــى حــرص المعلمــات علــى ربطهــن بيــن
الطالبــات و الهويــة الوطنيــة مــن خــال مــا تقدمــه مــن أنشــطة وإرشــادات .
النتائج والتوصيات
أوال /نتائج الدراسة:
مــن خــال العــرض الســابق اســتطاعت الباحثــة أن تخــرج بعــدد مــن النتائــج كان مــن
أهمهــا مــا يلــي:
1.1اهتمــام المملكــة العربيــة الســعودية باالرتقــاء بالهوية االســامية والعربية والوطنية
لــدى أبنائهــا ،وبناتهــا.
2.2تقيــم المعلمــات النــدوات داخــل المنــاخ المدرســي عــن ترســيخ الهويــة اإلســامية
والعربيــة والوطنيــة فــي نفــوس الطالبــات بنســبة .%40
3.3تدعــو المعلمــات الطالبــات إلــى االنفتــاح الواعــي على المنجــزات الحضاريــة المعاصرة
فــي إطــار الهويــة العربية اإلســامية بنســبة .%80
4.4بنســبة %68المعلمــة الســعودية تحــرص علــى غــرس األمــن الفكــري لــدى الطالبــات
مــن خــال المقــررات الدراســية.
5.5تقــوم المعلمــة بــدور فعــال فــي تشــجيع الطالبــات علــى التحــدث باللغــة العربيــة
الفصحــى مــن خــال الحصــص الدراســية بنســبة .%76
6.6بنســبة %48تمــارس معظــم المعلمــات نشــاطات مختلفــة لتعزيــز الهويــة الوطنيــة
ولعــل أهمهــا االحتفــاء باليــوم الوطنــي للمملكــة العربيــة الســعودية.
ثانيا  /التوصيات:
1.1في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث توصي الباحثة بما يلي:
2.2إعطــاء المعلمــة أهميتهــا ومكانتهــا فــي البيئــة المدرســية؛ لتقــوم بمــا يخــدم
هويتنــا اإلســامية والعربيــة والوطنيــة.
3.3ضــرورة إعــداد برامــج تثقيفيــة للمعلمــات تلقــي الضــوء علــى مفهــوم الهويــة
اإلســامية والوطنيــة والعربيــة.
4.4توفيــر الوســائل التــي تعيــن المعلمــة فــي القيــام بدورهــا فــي الحفــاظ علــى هويتنــا
اإلســامية والعربيــة والوطنية.
5.5االســتفادة مــن األدوار التــي حددتهــا الباحثــة للمعلمــة فــي نشــر اللغــة العربيــة
وترســيخ الهويــة اإلســامية والعربيــة والوطنيــة.
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مقدمة:
يعتبــر العنصــر البشــري مــورد هــام ألي دولــة تســعى للتنميــة ،ومــن خاللــه يمكــن
االســتفادة مــن كافــة المــوارد الماديــة ألقصــى درجــة ممكنــة ،ولهــذا ال يرجــع عــدم
تحقيــق البرامــج التنمويــة ألهدافهــا المنشــودة لعــدم توافــر المــوارد الماديــة بقــدر مــا
يرجــع إلــى انعــدام كفــاءة واســتثمار الطاقــات البشــرية بالمجتمــع .وعلــى اعتبــار أن تقــدم
المجتمعــات يقــاس بمــدى انخفــاض وارتفــاع مؤشــرات –نوعيــة وكميــة -تســتند إلــى تقاريــر
دوليــة ووطنيــة.
ويعتبــر التعليــم العالــي تأهيــل للمهــارات اإلنســانية ممــا يــؤدي إلــى اســتيعابها للمعرفــة
المتقدمــة بشــتى جوانبهــا ،النظريــة منهــا والتطبيقيــة .وإنــه لتحفيــز لهــذه المهــارات علــى
التفكيــر والبحــث العلمــي واإلبــداع واالبتــكار وتوليــد المزيــد مــن المعرفــة واإلســهام فــي
تراكمهــا .ثــم إنــه تعــاون وشــراكة مــع اآلخريــن الذيــن يعملــون علــى االســتفادة مــن
هــذه المهــارات ومــن عطائهــا المعرفــي
والتخطيــط لهــذا التعليــم يرتبــط باألهــداف المطلوبــة ،أي بمــا هــو مطلــوب فع ـ ً
ا علــى
الصعيــد الوطنــي .والحاجــة الدائمــة تكمــن فــي التنميــة ،إضافــة إلــى االرتقــاء باإلنســان.
وعلــى ذلــك ،فــإن التخطيــط للتعليــم العالــي هــو جــزء ال يتجــزأ مــن التخطيــط للتنميــة،
ألن هــذا التعليــم هــو وســيلة مهمــة وفعالــة مــن وســائلها( .الفنتــوخ.)2012 ،
ويؤكــد المخططــون علــى ضــرورة أن يؤخــذ تمكيــن المــرأة فــي االعتبــار كهــدف فــي
عمليــة التخطيــط االقتصــادي واالجتماعــي لتحقيــق التنميــة الشــاملة فــي المجتمــع،
فهــي شــريحة مــن شــرائح المجتمــع التــي ينبغــي االهتمــام ببــذل الجهــد لمزيــد مــن
تنميتــه ،وحيــن نتنــاول قضيــة معوقــات تمكيــن المــرأة يتضــح لنــا اســتحالة فصــل الحديــث
بهــذه القضيــة عــن مجمــل المشــكالت والمعوقــات الشــخصية واالجتماعيــة والثقافيــة.
وبالرغــم مــن األهميــة الكبيــرة لــدور المــرأة فــي برامــج التنميــة ،وأيضــً بالرغــم مــن
االهتمــام الــذي توليــه الدولــة بالمــرأة والعمــل علــى رفــع شــأنها واالهتمــام بهــا ،والعمــل
علــى تمكينهــا فــي مجــاالت الحيــاة المختلفــة ،إال أن علــى أرض الواقــع تواجــه العديــد
مــن المعوقــات والتــي تحــول دون تمكينهــا مــن العمــل بشــكل ســليم فــي مجــاالت
الحيــاة المختلفــة ،وفــي كافــة القطاعــات االجتماعيــة المختلفــة،
ولقــد حــددت (الفايــز )2011 ،العقبــات والصعوبــات التــي تواجــه المــرأة الســعودية كأحــد
المــوارد البشــرية الهامــة فــي ســوق العمــل فــي اآلتــي:
1.1العقبــات الشــخصية أو الذاتيــة والتــي تحــول مــن قيامهــا بدورهــا فــي ســوق العمــل
ســواء فــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص.
2.2العقبــات والصعوبــات الوظيفيــة والتــي تتعلــق بالمؤسســات األهليــة ونظرتهــا إلــى
المــرأة وتفضيــل الرجــال عليهــا فــي ســوق العمــل.
3.3العقبــات والصعوبــات االجتماعيــة والثقافيــة والتــي تقــف أمــام عمــل المــرأة الســعودية
والتــي تتمثــل فــي العــادات والتقاليــد والقيــم ونظــرة الرجــال لعمــل المــرأة الســائد فــي
المجتمع.
وتوصلــت دراســة (آل الشــيخ  )2015،إلــى وجــود عدد مــن التحديات تواجه المرأة الســعودية
التــي تتولــى مناصــب قياديــة فــي مؤسســات التعليــم العالي،حيــث جــاءت هــذه التحديــات
مرتبــه كمــا يلي  :التحديات المرتبطة بطبيعة الدور القيادي،التحديات االقتصادية،التحديات
المؤسســية والتنظيميــة ،والتحديــات األســرية،والتحديات المجتمعية،والتحديات الشــخصية
والذاتيــة الخاصــة بالمــرأة .وجــاء فــي الترتيــب الثانــي مــن المشــكالت المعاصــرة من وجهة
نظــر المــرأة مشــكلة  :ضعــف وعــي المــرأة بحقوقها .
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ويعــد التعليــم مــن أهــم مصــادر تشــكيل الوعــي حيــث تســاعد المؤسســات التعليميــة
األفــراد علــى إدراك واقعهــم ومشــكالت مجتمعهــم مــن خــال إدراك مــا تقدمــه مــن
معلومــات ومعــارف لذلــك الشــخص المتعلــم تجعلــه أكثــر قــدرة علــى إدراك واقعــه
ومحاولــة المســاهمة فــي تغيــر وتطويــر مجتمعه(.العــزازي )2010
وعلــى ذلــك تتحــدد أهميــة هــذه الورقــة فــي رصــد دور الجامعــات فــي رفــع وعــي المــرأة
تجــاه نفســها والمجتمــع وتتضمــن القضايــا التاليــة :
1.1تعريف الوعي ومصادر تشكيل الوعي وإبعاده .
2.2التحديات التي تواجه تشكيل وعي المرأة بحقوقها ودورها
3.3قضايا حقوق المرأة بين الشخصية والمجتمعية
4.4دور الجامعــات فــي تشــكيل وعــي المــرأة وتنميــة معرفتهــا بحقوقهــا ودورهــا فــي
المشــاركة
5.5الرؤيــا المســتقبلية لــدور الجامعــات فــي رفــع وعــي المــرأة تجــاه المجتمــع وتجــاه
نفســها .
اوال :تعريف الوعي:
ويشــير (عبــدا لباســط عبــدا لمعطــي )32، 2001 ،إلــى الوعــي االجتماعــي علــى أنــه «ليــس
إدراكًا فقــط للواقــع وليــس مجــرد تصــور لــه بــل هــو نتــاج لحركــة تبادليــة يندمــج
فيهــا الفــردي فــي االجتماعــي والذاتــي فــي الموضوعــي واإلدراك فــي التصــور وتعــد
األبعــاد النفســية مجــاالت أوليــة للوعــي وبالتالــي فــإن األبعــاد النفســية والفكريــة تعــد
مجــا ً
ال نوعيــً متميــزًا مــن مجــاالت الوعــي يتميــز فيهــا عــن غيــره مــن المجــاالت بوظائفــه
والدرجــة التــي يعكــس بهــا الواقــع االجتماعــي».
وهناك نوعين من الوعي:
•وعي فردي :يعبر عن فرد معين يدرك ظروفه ومصالحه الخاصة.
•وعــي جماعــي :يتجــاوز المصالــح الفرديــة ويركــز علــى مصالــح الجماعــة والمجتمــع
ككل .
مصادر تشكيل الوعي:
مصــادر تشــكيل الوعــي متعــددة ومتنوعــة منهــا مــا هــو رســمي مقصــود ومنهــا مــا هــو
غيــر رســمي غيــر مقصــود وذلك على النحــو التالي( :يوســف مــراد،2006،rush( ،)242 ،2000 ،
)73
1.1المنظمــات السياســية :تلعــب المنظمــات واألحــزاب السياســية دورًا فــي تشــكيل
الوعــي االجتماعــي ألعضائهــا مــن خــال األفــكار التــي تدعــو لهــا بالبرامــج والنــدوات
التــي تعقدهــا والصحــف والمجــات.
2.2وســائل اإلعــام :تعــد وســائل اإلعــام أهــم مصــادر تشــكيل الوعــي االجتماعــي مــن
خــال مــا تقدمــه مــن برامــج اإلذاعــة والتليفزيــون والصحــف والمجــات وبهــا عنصــر
التشــويق والجماهيريــة تســاعد األفــراد علــى تشــكيل وعيهــم.
3.3التثقيــف الذاتــي :يمثــل التثقيــف الذاتــي ركنــً أساســيًا فــي تشــكيل وعــي الفــرد وهــو
مــا يقــوم بــه بنفســه مــن جهــد ذاتــي عــن طريــق القــراءة واالطــاع والبحــث وال
يكتفــي بمــا يحصــل عليــه مــن المؤسســات االجتماعيــة.
4.4األســرة :تقــوم األســرة بــدور فاعــل فــي تشــكيل وتنميــة ذاتــه وترويــه بالقيــم
االجتماعيــة ،باإلضافــة إلــى االرتقــاء بأخالقــه وتنميــة وعيــه وشــخصيته فــي االتجــاه الذي
يجعلهــا بنجــاح القيــم العامــة للمجتمــع.
5.5المصــدر المجتمعــي :وتشــير الدراســات التــي تناولــت موضــوع الوعــي بشــكل عــام
والوعــي االجتماعــي بشــكل خــاص إلــى أهميــة العالقــة التبادليــة بيــن البعــد المجتمعي
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بمتغيراتــه ومعطياتــه المختلفــة وبيــن قضايــا الوعــي بكل تجلياتــه القيميــه والمعيارية
وذلــك فــي مختلــف مواقــف التفاعــل االجتماعــي ،وهكــذا فــإن المجتمــع الخارجــي
بوســائطه المختلفــة هــو الــذي يــزود أعضــاءه بالقيــم المعياريــة أو األحــكام التــي
تحــدد وتدفــع وتوجــه وتقــوم تفاعالتهــم فــي المواقــف المختلفــة.
6.6التعليــم :وتعــد المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة كالمــدارس والجامعــات أوســاطًا
للتنشــئة االجتماعيــة ولهــا وظائــف عــدة تتلخــص فــي نقــل التــراث الثقافــي
وتبســيطه وتنقيتــه وتحقيــق التواصــل الثقافــي واالجتماعــي ،وتنميــة أنمــاط ســلوكية
وإبداعــات جديــدة ،وهــي بذلــك تعــد مــن أهــم األوســاط المؤثــرة بدرجــة كبيــرة فــي
النــشء ســلبًا كان أم إيجابــً وفقــً للبيئــة التــي توفرهــا مــن مناهــج ومعلميــن
وأنشــطة (العــزازي.)2010 ،
أبعاد الوعي االجتماعي:
تــكاد تتفــق الدراســات التــي اهتمــت بموضــوع الوعــي االجتماعــي وبأنماطــه النوعيــة ســواء
كانــت طبقيــة أو سياســية أو تعليميــة علــى أن للوعــي أبعــادًا أساســية هــيMeredith ،( :
)74 ، 2003 ،.M
1.1البعد النفسي االجتماعي.
2.2البعد العلمي.
3.3البعد األيديولوجي.
4.4
مكونات الوعي االجتماعي:
1.1القيم.
2.2االتجاهات.
3.3المعتقدات.
4.4المشاركة السياسية.
ثانيا تحديات تواجه واقع المرأة:
1.1قلــة االهتمــام بتقديــم الــدورات التدريبيــة للنســاء العامــات لرفــع كفاءتهــم ،وقــد
يرجــع ذلــك لعــدم رغبــة رجــال األعمــال فــي تحمــل تكلفــة هــذه الــدورات ،أو عــدم
وعيهــم بقيمتهــا.
2.2قلــة المهــارات والقــدرات السياســية للمــرأة ،وقــد يرجــع ذلــك لعــدم تدريبهــا بشــكل
كاف علــى هــذه المهــارات ربمــا لعــدم قبــول الكثيريــن النخراطهــا فــي المجــال
السياســي.
3.3انتشــار البطالــة بيــن النســاء داخــل المجتمــع ،وقــد يرجــع ذلــك لحظــر عمــل النســاء
فــي بعــض المجــاالت وقصورهــا علــى الرجــال.
4.4ضعف إدراك سكان المجتمع للدور المجتمعي الهام الذي تقوم به المرأة.
5.5األميــة فــي العمــل العــام التــي يعانــي منها الكثيــرون في الوســط النســائي بالمجتمع
السعودي.
6.6ضعف الوعي السياسي المرأة.
7.7حرمان النساء من العمل في بعض المهن واألعمال وقصورها على الرجال.
8.8إن اإلنجــاب واالنشــغال بــه يلعــب دورًا كبيــرًا فــي اإلحجــام عــن العمــل أو الخــروج
منــه فــي وقــت مبكــر ،فــإن الفتــاة العربيــة يتــم زواجهــا غالبــً فــي ســن مبكــرة حتــى
ـاء علــى
ولــو أدى ذلــك إلــى انفكاكهــا عــن مواصلــة التعليــم أو تركهــا للوظيفــة ،إمــا بنـ ً
طلــب الــزوج أو تحــت ضغــط انشــغالها باإلنجــاب (غرايبــة.)1993 ،
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9.9يســود الشــعور بعــدم الحاجــة إلــى العمــل عنــد كثيــر مــن النســاء والفتيــات اللواتــي
خرجــن مــن المدرســة أو أنهيــن دراســتهن.
1010تؤثــر القيــم والتعليــم فــي العــزوف عــن بعــض األعمــال ،فإنــه مقابــل عــدم توفــر
الفــرص فــي الوظائــف التــي تقبــل بهــا الفتــاة (كمعلمــة مث ـ ً
ا) هنــاك وظائــف قــد
ال تقبــل عليهــا الفتــاة إذ تتــردد فــي ذلــك أو ال يقبــل بهــا أهلهــا ،كالعمــل فــي
القــوات المســلحة أو الشــرطة أو التشــييد أو التعديــن أو الصناعــة أو التــي تتجنــب بهــا
االختــاط كالوظيفــة العامــة.
1111تفتقــر الفتــاة العربيــة عمومــً إلــى التأهيــل الــازم لكثيــر مــن األعمــال والمهــن التــي
تحتــاج إلــى تقنيــات معينــة مثــل (:تصليــح وصيانــة الســيارات واآلالت ،واألجهــزة،
أعمــال اإلنشــاء والتشــييد والتمديــدات).
1212ومــن معوقــات تمكيــن المــرأة وضعــف الوعــي االجتماعــي بأهميــة دور المــرأة
فــي التنميــة حيــث ال يــزال المجتمــع غيــر مقتنــع بانخــراط المــرأة فــي األعمــال
التــي يزاولهــا الرجــال ،بــل وترفــض بعــض األســر الســمح بالعمــل فــي األعمــال التــي
فيهــا اختــاط بيــن الجنســين،فضال علــى أن طــول ســاعات العمــل يحــرم المــرأة مــن
االهتمــام بأســرتها.
ثالثا  :قضايا المرأة السعودية بين المعوقات الشخصية والمجتمعية :
تواجــه المــرأة العربيــة بصفــه عامــه والمــرأة الســعودية بصفــه خاصــة مجموعــه
مــن التحديــات التــي تضعــف مــن وضعهــا ومكانتهــا ودورهــا فــي المجتمــع وتصبــح
عائقــا إمامهــا وتنشــأ هــذه التحديــات مــن العــادات والتقاليــد والمــوروث الثقافــي ومــن
التهميــش علــى المســتوى السياســي والتشــريعي ،ومــن بيــن التحديــات التــي تواجههــا
المــرأة الســعودية ( الصائــغ) 2013،االتجــاه االســتبدادي مــن الرجــل حيــث يمــارس
عليهــا الســلطة بــكل إشــكالها مــن األســرة ثــم مــن ســلطه العــرف والعــادات
والتقاليــد التــي ال تســتطيع الخــروج عنهــا كذالــك جهــل المــرأة بالــدور الــذي يجــب أن
تمارســه فضــا عــن مــا يكتــب عــن المــرأة والتمييــز بيــن الذكــر واألنثــى وســوء تفســير
بعــض النصــوص وســعي البعــض الــى تقليــد النمــوذج الغربــي ومحاكاتــه لــه .
هنــاك كذلــك مجموعــه مــن الحواجــز التــي تحــول دون تنميــه النســاء الســعوديات
ومــن هــذه العوائــق :التــراث الثقافــي فــي المجتمــع الخــاص بالنســاء مــن خــال عمليــه
التنشــئة االجتماعيــة والصــورة النمطيــة للمــرأة التــي يحتفــظ بهــا المجتمــع بأنهــا
عاطفيــه ،ســلبيه،ضعيفة ،اعتياديــة ،غيــر حازمــه ،غيــر كــفء إال فــي األعمــال المنزليــة
ومــن العوائــق الخارجيــة التــي يمارســها أفــراد المجتمــع ككل وتحــول دون تطويــر
المــرأة الســعودية:
1.1التقيــد فــي كميــه ونوعيــه التعليــم بالنســبة للمــرأة والتــي تكــون بمثابــة رادع
لمشــاركتها فــي القــوى العاملــة.
2.2توظيــف النســاء مــازال مقيــدا بالوظائــف النســائية التقليديــة مثــل التعليم،الرعايــة
االجتماعيــة و الخدمــات الصحيــة.
3.3مــن المســتحيل مناقشــه قضايــا المــرأة فــي المملكــة العربيــة الســعودية دون
إدخــال القــوى االجتماعيــة والسياســية التــي شــكلت مكانــه المــرأة.
ستظل قضايا المرأة في مركز الصراع بين الحداثة والتقاليد ومن القضايا :
1.1قضيه قياده المرأة للسيارة ومن المبررات تحريم قياده المرأة للسيارة :
(2.2األبعــاد األمنيــة األثــر االجتماعــي ،قيــاده المــرأة الســيارة يســبب عبئــا اقتصاديــا علــى
الدولــة وعلــى ولــي أمرهــا وعليهــا نفســها ).
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3.3التحرش الجنسي
4.4العنــف ضــد المــرأة يقصــد بــه الســلوك او الفعــل الموجــه إلــى المــرأة علــى وجــه
الخصــوص ويتســم بدرجــات متفاوتــة مــن التمييــز واالضطهــاد والقهــر والعدوانيــة
الناجــم عــن عالقــات القــوه غيــر المتكافئــة بيــن الرجــل والمــرأة فــي المجتمــع
واألســرة علــى حــد ســواء .
5.5الوصاية على المرأة
6.6زواج القاصرات( .نصار:)2013 ،
7.7العضل.
وفــي هــذا الصــدد أشــارت نتائــج دراســة (آل الشــيخ ) 2015إلــى عــدم وجــود فــروق
ذات داللــه إحصائيــة فــي اتجاهــات المــرأة الســعودية (عينــه الدراســة) نحــو قضاياهــا
المختلفــة المتمثلــة فــي قيــاده الســيارة وتولــي المناصــب القياديــة والتحــرش الجنســي
والعنــف ضــد المــرأة والطــاق والواليــة علــى المــرأة (الوصايــة) وعمــل المــرأة وذلــك
بحســب الخصائــص االجتماعيــة ممــا يــدل علــى توحــد اتجاهــات المبحوثــان علــى
مجموعــه القضايــا ممــا يمكــن مــن ترتيــب أولويــات حــل المشــكالت التــي تواجههــا
المــرأة.
رابعــا  :دور الجامعــات فــي تشــكيل وعــي المــرأة وتنميــة معرفتهــا بحقوقهــا
ودورهــا فــي المشــاركة :
يــؤدي التعليــم دورًا هامــً فــي تطويــر المجتمــع وتنميتــه وذلــك مــن خــال إســهام
مؤسســاته فــي تخريــج الكــوادر البشــرية المدربــة علــى العمــل فــي كافــة المجــاالت
والتخصصــات المختلفــة وتعــد الجامعــة مــن أهــم هــذه المؤسســات حيــث ينــاط بهــا
مجموعــة مــن األهــداف تنــدرج تحــت وظائــف رئيســية ثالثــة هــي (التعليــم وإعــداد
القــوى البشــرية والبحــث العلمــي إضافــة إلــى خدمــة المجتمــع) (آل ســالم2016 ،م).
وتعــد الجامعــة أهــم المؤسســات االجتماعيــة التــي تؤثــر وتتأثــر بالجــو االجتماعــي
المحيــط بهــا ،فهــي مــن صنــع المجتمــع مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى هــي
أدائــه فــي صنــع قيادتــه الفنيــة والمهنيــة والسياســية والفكريــة ،ومــن هنــا كانــت
لــكل جامعــة رســالتها التــي تتولــى تحقيقهــا فالجامعــة قديمــً تختلــف رســالتها
وغايتهــا عــن الجامعــة فــي العصــر الحديــث ،وهكــذا فــإن العصــر الحالــي تتعــدد فيــه
االهتمامــات وتتشــابك فيــه األمــور ويواجــه تغيــرات وتحديــات مســتمرة اجتماعيــة
وسياســية ومعرفيــة وتكنولوجيــة ممــا يجعــل أدوار الجامعــة فيــه متعــددة الجوانــب
ومتشــابكة ويتفــق كثيــر مــن المتخصصيــن أنــه منــذ أمــد بعيــد علــى أن للجامعــة دورًا
هامــً فــي خدمــة الفــرد والمجتمــع وتتحــدد الوظائــف األساســية للجامعــة فــي ثــاث
وظائــف هــي إعــداد المــوارد البشــرية وإجــراء البحــوث العلميــة وتتجلــى هــذه األدوار
فــي صــورة برامــج تعليميــة وفــي صــورة برامــج تدريبيــة أو برامــج إلعــادة التدريــب ،أو
برامــج تحويليــة تعــرض لمهــن مطلوبــة بالمجتمــع ال يتوفــر لــدى األفــراد متطلباتهــا،
ولقــد أدى ذلــك إلــى أن تفتــح الجامعــة أبوابهــا علــى المجتمــع ألنــه عندمــا تنعــزل
الجامعــة مــن المجتمــع وتتخلــى عــن الموقــف الفاقــد والوعــي بمــا حولهــا وبمــن
حولهــا تصيــر معارفهــا متكدســة ال ترتبــط بحركــة الحيــاة المتطــورة ويفقــد العلــم
قيمتــه االجتماعيــة بــل والمعرفيــة أيضــً ،وبذلــك ينفصــل التعليــم عــن احتياجــات
المجتمــع ومجريــات األحــداث (عامــر2007 ،م).
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أيضــً تســاهم الجامعــات فــي صياغــة وتشــكيل وعــي المــرأة وتنــاول قضايــا متعلقــة بهــا
وقضايــا ومشــكالت المجتمــع والعمــل علــى خدمتــه وتنميتــه ،وتشــير الدراســات العربيــة
إلــى أن تنــاول قضايــا المــرأة مــا يــزال يعانــي مــن مشــكالت ،وال يرتقــي إلــى مســتوى
التحــوالت التــي يشــهدها المجتمــع مــن إنجــازات ملموســة خــال الفتــرة الحاليــة ،فــي
مجــاالت التعليــم والعمــل والمشــاركة االجتماعيــة والثقافيــة واإلبداعيــة ،وهــذا يرتبــط
بســياق المــوروث الثقافــي الــذي ال يــزال يؤثــر بصــورة ســلبية فــي تحديــد أدوار ومواقــع
المــرأة ،فنجــد التجاهــل للموضوعــات التــي تعكــس تطــور المــرأة واإلنجــازات التــي حققتهــا
خــال المراحــل الماضيــة ،ويجمــع الباحثــون علــى الــدور الــذي تلعبــه الجامعــات فــي
التأثيــر علــى األفــراد إضافــة إلــى مــا تتميــز بــه مــن طبيعــة مزدوجــة تســاعد علــى تنميــة
وعــي وإدراك المــرأة لنفســها ولدورهــا فــي المجتمــع ،مــن خــال مــا تقدمــه مــن أدوات
تعليميــة وتثقيفيــة تســاعد علــى تغييــر القيــم والعــادات والمفاهيــم التقليديــة ،فتســهم
بخلــق أشــكال جديــدة مــن الوعــي ،يســهم فــي تشــكيل الوعــي الثقافــي والقيمــي فــي
المجتمــع ،بمــا تملكــه مــن إمكانيــات متاحــة فهــي تلعــب دور مؤثــر فــي خلــق منــاخ عــام
مؤيــد ومتفهــم للمــرأة وأهميــة إدماجهــا فــي المجتمــع ،وفــي صنــع القــرار ،ومــن ثــم يتيــح
ذلــك للمــرأة أن تنمــي ذاتهــا تجــاه نفســها وتجــاه مــا تقدمــه مــن أدوار ألســرتها وللمجتمــع،
عــن طريــق المفاهيــم المتصلــة بحقوقهــا فــي التعليــم والمشــاركة االجتماعيــة وشــغل
المناصــب العامــة ،لتصبــح عنصــرًا فاعــ ً
ا بإيجابيــة فــي كافــة مجــاالت التنميــة السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة (بــركات2011 ،م) وتؤكــد الكثيــر مــن الدراســات المتنوعــة علــى
أن الكثيــر ممــا يعــرض مــن برامــج تجحــف بالــدور الــذي تلعبــه المــرأة مجتمعيــً متجاهلــة
دورهــا اإليجابــي فــي التنميــة ،ويعتبــر هــذا إحــدى ســبل ممارســة العنــف ضــد المــرأة وانتــزاع
أهــم حقوقهــا ،وتبيــن الدراســات والبيانــات أن النظــم التعليميــة تركــز علــى جوانــب مــن
حيــاة المــرأة وتغفــل جوانــب أخــرى ،وأن نســبة قليلــة منهــا تطابــق واقــع المــرأة فــي الحيــاة
المعاشــة (شــرقي ،بــدون تاريــخ نشــر).
ما هو الدور المطلوب؟
1.1االتجــاه البنائــي :وهــو الــذي يتوجــه إلــى تقاليــد المجتمــع وعاداتــه وأنمــاط حياتــه ،بحيــث
يهــدف تناولهــا إلــى أن يصيــب تلــك المؤثــرات التــي حــدت ومــا تــزال تحــد مــن تعزيــز
دور الفتــاة فــي ســوق العمــل ،بــدءًا مــن تعليــم الفتــاة واســتمراره كميــً ونوعيــً بحيــث
يغطــي معظــم أو كامــل مجمــوع البنــات فــي الدراســة بمراحلهــا المختلفــة وحتــى
الجامعيــة والعليــا ،والتركيــز فيهــا علــى التخصصــات العلميــة والتقنيــة وبمــا يخلــق مــن
الخريجــات قــوة مهنيــة فــي ســوق العمــل ال تحــرم المجتمــع مــن نصــف قــواه البشــرية،
تصاحــب ذلــك تنميــة اتجاهــات حــب العمــل واحتــرام الوقــت والرغبــة فــي أداء الخدمــة
والقيــام بالواجــب.
2.2االتجــاه الوظيفــي :بحيــث تزيــد الفتــاة مــن الــدور الوظيفــي مــن خــال مــا يتحقــق فــي
اإلنجــاز البنائــي للمجتمــع ،وهــو الــذي تثبــت فيــه الفتــاة بانهــا قــادرة مــن حيــث نوعيــة
اآلداء وحجمــه علــى اإلنجــاز بشــكل ال يقــل عــن أداء الفتــى إن لــم يــزد ،وقــد أثبتــت
كثيــر مــن الحــاالت علــى الرغــم مــن محدوديــة حجــم المســاهمة األنثويــة.
1.1ما هو دور المرأة ؟
1.1إحــراز تقــدم فــي التحصيل التعليمي تختفي فيه النســب المرتفعة لألميات والمتســربات
مــن المــدارس ،بمــا يقلــل مــن التخــرج الهائــل لحملــة الشــهادات بالتخصصــات النظريــة
بمــا ال يتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل.
2.2زيــادة اإلقبــال علــى التأهيــل والتدريــب المهنــي للفتيــات خــارج إطــار المهــن النســوية
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التقليديــة ،بمــا يعــوض األقطــار التــي يهاجــر منهــا شــبابها المتخصــص مهنيــً بعضــً
مــن جوانــب النقــص الحرفــي فيهــا ،وبمــا يتيــح للفتــاة المســاهمة فــي المجهــود
التنمــوي الوطنــي بمســاحة أكبــر.
3.3تغييــر النظــرة التقليديــة لجــدوى وجديــة العمــل األنثــوي فــي المؤسســات العامــة
مــن خــال الممارســة الفعليــة باإلنتاجيــة العاليــة وبمــا يؤثــر بصــورة أفضــل وفــي
نظــرة األجيــال الجديــدة إلــى المشــاركة األنثويــة فــي المهــن واألعمــال اإلنتاجيــة
والخدميــة.
4.4زيــادة الفــرص أمــام الفتيــات لتولــي مســؤوليات ومهــام عنــد غيــاب العناصــر الذكورية
عــن األســرة (األب واألخ) ،فــي حــاالت الهجــرة أو الخدمــة العســكرية أو التحصيــل
العلمــي أو اإليفــاد الخارجــي( .غرايبــة.)1993 ،
وعليــه ،فــإن مؤسســات التعليــم العالــي تحمــل عــبء هــذا الــدور مــع غيرهــا مــن
المؤسســات التــي تســاهم فــي تشــكيل وعــي الفــرد بــدوره ثــم مشــاركته فــي صنــع
القــرار واالنخــراط فــي العمــل العــام الــذي يســهم فــي بنــاء الدولــة علــى نحــو جماعــي،
ومــن ثــم تتشــكل لديــه الدافعيــة.
أمــا عــن دور الجامعــة تحديــدًا فيتمثــل فــي كل أشــكال النشــاطات المنهجيــة
والالمنهجيــة التــي توفرهــا للطلبــة ،كالحــوار والنــدوات التــي تهتــم بقضاياهــم
األكاديميــة والعامــة ،وتمكينهــم مــن انتخــاب ممثليهــم فــي ذلــك الحــوار مــع الهيئــة
التدريســية مــن جهــة وإدارة المؤسســة مــن جهــة أخرى(،الدويلــة .)2008 ،ويتمثــل ذلــك
فــي الحقــوق الطالبيــة والمجالــس الطالبيــة .
كمــا أن الجامعــة يمكنهــا خدمــة المجتمــع عــن طريــق اإلســهام فــي ربــط البحــث
العلمــي باحتياجــات قطاعــات اإلنتــاج والخدمات،وربمــا كان مــن إحــدى الوســائل
لتحقيــق ذلــك تخصيــص أماكــن فــي مؤسســات التعليــم العالــي لعــدد مــن الشــركات
والمؤسســات لتتخــذ منهــا مقــار تتفاعــل فيهــا مــن خاللهــا مــع الهيئــات التدريســية
والطلبــة والمختبــرات وتتعــاون علــى دراســة المشــكالت التــي تواجههــا قطاعــات اإلنتــاج
المختلفــة وتعــوق تطورهــا (المنيــع 1436 ،هـــ)
بعــض المناهــج تنمــي الوعــي وخاصــة الوعــي السياســي والمشــاركة التنمويــة فــي
الجامعــات مثــل  :المقــررات لدراســة التاريــخ والمجتمــع المدنــي والمشــاركة مثــل مقــرر
حقــوق اإلنســان ومقــرر أخالقيــات المهنــة ومقــرر المجتمــع المدنــي وبعــض المناهــج
التــي تــدرس تاريــخ وجغرافيــة المملكــة لتنميــة شــعور المواطنــة واالنتمــاء .
ودور المــرأة األكاديميــة ال يقتصــر علــى االهتمــام بالجوانــب األكاديميــة بــل تمتــد بضــرورة
التوعيــة االجتماعيــة والسياســية واألســرية وإعــداد الطالبــات إجــراء الدراســات المتعلقــة
بتنميــة المشــاركة وممارســه العمــل السياســي للمــرأة ومعوقاته
وجــود بعــض المراكــز البحثيــة التــي تهتــم بالقضايــا الخاصــة بالمــرأة ومعوقــات التمكين
مثــل مركــز بحــوث المــرأة فــي جامعــه األميــرة نــوره بنــت عبــدا لرحمــن
وجــود بعــض مذكــرات التفاهــم وأشــكال التعــاون بيــن الجامعــة ومؤسســات المجتمــع
المــدى فــي إجــراء دورات تدريبيــه لتنميــه الوعــي وبرامــج للتدخــل فــي زيــادة وعــي المــرأة
بحقوقهــا الشــخصية واألســرية علــى ســبيل المثــال جمعيــات مثــل مــودة لرعايــة المــرأة
المطلقــة – جمعيــه النهضــة النســائية وغيرهــا مــن الجمعيــات.
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وبالطبــع ،فــإن وزارة التعليــم هــي الجهــة المســئولة عــن وضــع خطــة التعليــم العالــي،
وعــن العمــل علــى تنفيذهــا .وبالطبــع ،تشــارك الــوزارة فــي هــذا التنفيــذ مــع جميــع
مؤسســات التعليــم العالــي ،كل بحســب إمكاناتهــا ودورهــا ،وطموحهــا وقدرتهــا
ونشــاطاتها ،وســعيها نحــو التميــز.
وهنــاك أبعــاد رئيســية ثالثــة لمــا يــراد مــن التعليــم العالــي .يقضــي أول هــذه األبعــاد
بالمواءمــة بيــن منهــاج التعليــم العالــي مــن جهــة ،ومتطلبــات المجتمــع واحتياجــات
التنميــة الوطنيــة مــن جهــة ثانيــة .أمــا ثانــي هــذه األبعــاد ،فيتعلــق بضــرورة االهتمــام
بالبحــث العلمــي وتعزيــز القــدرات البحثيــة والتوســع فــي برامــج الدراســات العليــا.
وليــس هــذا البعــد بمعــزول عــن البعــد األول بــل إن البعــد األول ينطبــق عليــه أيضــً.
ويتمثــل ذلــك فــي أن تحقــق بحــوث التعليــم العالــي ،إضافــة إلــى مناهجــه الدراســية،
المواءمــة المطلوبــة مــع متطلبــات المجتمــع واحتياجــات التنميــة.
أمــا البعــد الثالــث ،فــي إطــار مــا يــراد مــن التعليــم العالــي ،فيختــص بمســألة الجــودة
والنوعيــة ،أي جــودة ونوعيــة مــا ورد فــي البعديــن الســابقين .والمقصــود هنــا هــو جــودة
مناهــج التعليــم التــي تقــدم خريجيــن أكثــر كفــاءة فــي العمل ،وجــودة البحــوث العلمية
عطــاء معرفيــً متميــزًا .وال يكمــن هــذا التميــز فــي مناهــج التعليــم فــي
التــي تقــدم
ً
المعلومــات والمعــارف التــي تقدمهــا فحســب ،بــل فــي المهــارات التــي تعطيهــا أيضــً.
كمــا أن تميــز البحــوث ال يكمــن فــي قابليتهــا للتوظيــف محليــً ،بــل فــي أثرهــا العلمــي
علــى المســتوى الدولــي أيضــً.
وهكــذا ،فــإن الطمــوح يتجــه نحــو تعليــم عــال يســتوعب كل مــن يســتحق مــن أبنــاء
الوطــن ،ويؤمــل لهــذا التعليــم أن يتمتــع بجــودة عاليــة ،ومواءمــة مناســبة مــع متطلبــات
المجتمــع واحتياجــات التنميــة .علــى أال يقتصــر ذلــك علــى المناهــج التعليمية فحســب ،بل
أن يشــمل األبحــاث العلميــة أيضــً .والســبيل إلــى تحقيــق ذلــك هــو إدارة حديثــة ناجحــة
تهتــم بــاألداء والتوســع واســتخدام الوســائل المناســبة وتوظيــف تقنيــات المعلومــات
علــى أفضــل وجــه ممكــن (الفنتــوخ.)2012،
خامســا  :الرؤيــا المســتقبلية لــدور الجامعــات فــي رفــع وعــي المــرأة تجــاه المجتمــع
وتجاه نفســها
إن التخطيــط المســبق للمســتوى المنشــود مــن خريجــي الجامعــات ليتناســب مــع
احتياجــات المجتمــع يتطلــب معلومــات يســتند إليهــا تســمح بتزويــد طالــب الجامعــة
بالمعــارف والمهــارات التــي تضعــه فــي موقــع تنافســي بيــن أقرانــه مــن خريجــي
الجامعــات األخــرى مــن جهــة ،إضافــة إلــى تحقيقهــا للتوافــق مــع احتياجــات ســوق
العمــل المحلــي مــن جهــة أخــرى .وفــي ســبيل تأميــن هــذه المعلومــات ،البــد مــن القيــام
بدراســات تســعى إلــى الحصــول عليهــا ،وتســهيل اســتخدامها للتخطيــط المنشــود.
(الفنتــوخ.)2012 ،
وعلــى الرغــم مــن الرصيــد الدينــي واإلنســاني الــذي يدفــع لتكريــم ومشــاركة المــرأة في
كافــة أنشــطة المجتمــع فــي الخليــج العربــي تشــير الدراســات إلــى تدنــي أوضــاع النســاء
وعــدم المســاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية مــع الرجــل فهنــاك تأنيــث
للفقــر كمــا تنخفــض نســب النســاء فــي التعليــم والعمــل والمشــاركة السياســية
مقارنــة بالرجــال رغــم تحســن الوضــع الحالــي عــن الماضــي (رمــزي ،2004 ،ص.)26 :
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وفــي واقعنــا الحالــي جــاءت رؤيــة  2030لتبــرز رؤى وأهدافــا جديــدة مــن أهمهــا معالجــة
األوضــاع المعقــدة للمــرأة الســعودية علــى األصعــدة التعليميــة والوظيفيــة واالجتماعيــة
كافــة ،خاصــة ونحــن أمــام امــرأة ســعودية جديــدة .هــذه المــرأة الجديــدة ليســت امــرأة
الثمانينيــات التــي كانــت تتدثــر مبســوطة بالغطــاء الدينــي التقليــدي مســتجيبة للتوقعــات
التقليديــة مــن المحيطيــن أقــارب أو رجــال ديــن .المــرأة الســعودية الجديــدة مواطنــة
ســعودية مســلمة ،تــرى اإلســام مــن منظــور األطــر الحضاريــة العالميــة بحكــم متغيــرات
التعليــم واالنفتــاح علــى ثقافــات العالــم وســطوة وســائل التواصــل االجتماعــي وتدفــق
المعلومــات عبــر اإلنترنــت ،وبهــذا فــإن المنظــور المحلــي الــذي عاشــت فــي إطــاره
ملهمــا .وهــذا
األمهــات والجــدات منــذ ظهــور الدولــة الســعودية الثالثــة لــم يعــد كاف ًيــا أو
ً
تغيــر ثقافــي وحضــاري كبيــر ،علينــا أن نأخــذه بعيــن االعتبــار إذا مــا أردنــا أن تكــون المــرأة
ً
شــريكا أساســ ًّيا فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة  (.2030البكــر 2016،م)
الســعودية
وهناك بعض اآلليات المقترحة لدور الجامعة في تنمية الوعي :
1.1ضــرورة تغييــر الموروثــات العقيمــة التــي ترغــب فــي عــزل المــرأة عــن المجتمــع مــن خــال
المؤسســات التعليميــة والنــدوات والمؤتمــرات المعنية.
2.2االهتمــام بالــدورات التدريبيــة للنســاء التــي ترفــع مــن مهاراتهــن وقدراتهــن فــي العمــل
االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي بمــا يمكنهــن مــن اقتحــام هــذه المجــاالت بشــكل
فعــال والتــي تتبناهــا برامــج خدمــه المجتمــع فــي الجامعــة.
3.3التوعيــة بقــدره المــرأة علــى اقتحــام كافــه األنشــطة االقتصاديــة وإلقــاء الضــوء علــى
النمــاذج الناجحــة مــن ســيدات األعمــال وعامــات ناجحــات فــي مهــن مختلفــة وذلــك
مــن خــال مؤتمــرات التشــغيل التــي تقيمهــا الجامعــة .
4.4تنميــه الوعــي السياســي للمــرأة والقــدرات السياســية مــن خــال النــدوات والملتقيــات
واإلعــام للنســاء كداعمــات للقيــادات النســائية السياســية لتمكنهــم مــن أداء دورهــم
بفاعليــه.
5.5تنقيــح التــراث الدينــي والثقافــي فــي المناهــج الدراســية بمــا يمكــن المــرأة فــي ضــوء
صحيــح الديــن والتطــور العصــري غيــر المنعــزل عــن الواقــع العالمــي للمــرأة
6.6تضميــن المناهــج الدراســية فــي المراحــل المتعــددة صــور ايجابيــه عــن المــرأة ودورهــا
فــي تنميــه المجتمــع ومشــاركتها فــي مجــاالت الحيــاة المختلفــة وتصحيــح صورتهــا
الســلبية.
7.7ضــرورة اســتحداث برامــج إلعــداد القيــادات النســائية فــي جميــع مؤسســات التعليــم
العالــي ،وتنميــة مهاراتهــن القياديــة واإلداريــة عــن طريــق التدريــب المســتمر.
8.8أقامــه برامــج ونــدوات مخصصــه ومدروســة لمعالجــه المعوقــات التــي تعتــرض المــرأة
والعمــل علــى تصحيــح بعــض المفاهيــم الســلبية.
9.9اســتحداث برامــج تدريبيــه للقيــادات النســائية تعمــل علــى رفــع مســتوى الوعــي لديهــن
بحقوقهــن ومــا يجــب إن يقمــن بــه وكيفيــه مواجهــه عــادات المجتمــع غيــر المقــرة
شــرعا.
واختــم هــذه الورقــة بأمــل وطمــوح بــان تحقــق الجامعــات دورهــا فــي رؤيــة  2030لتبــرز
رؤى وأهدافــا جديــدة مــن أهمهــا المســاهمة فــي معالجــة األوضــاع المعقــدة للمــرأة
الســعودية علــى األصعــدة التعليميــة والوظيفيــة واالجتماعيــة كافــة وتســاهم بالدفــع
ً
شــريكا أساســ ًّيا فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة .2030
بــأن تكــون المــرأة الســعودية
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مستخلص البحث
هــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى مفهــوم تمكيــن المــرأة ،وتحديــد الخطــوات
المطلوبــة للتوســع فــي تمكيــن المــرأة الســعودية مــع الوقــوف علــى المعوقــات
التــي تواجــه تمكيــن المــرأة مــن أجــل التنميــة باإلضافــة إلــى تحديــد المتطلبــات
إلنشــاء مجلــس تمكيــن المــرأة الســعودية وفــق رؤيــة .2030
وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
مــا التصــور المقتــرح إلنشــاء مجلــس لتمكيــن المــرأة الســعودية وفــق رؤيــة المملكــة
2030؟
وقــد أســفرت النتائــج عــن تصــور مقتــرح بإنشــاء مجلــس لتمكيــن المــرأة الســعودية
حيــث شــمل التصــور الرؤيــة والرســالة واألهــداف االســتراتيجية ومؤشــرات اإلنجــاز مــع
عــرض الهيــكل التنظيمــي المقتــرح كمــا أظهــرت النتائــج مجموعــة مــن التحديــات
التــي يمكــن تواجــه إنشــاء المجلــس مــع بعــض الحلــول المقترحــة لمواجهــة تلــك
التحديــات  .كمــا أظهــرت النتائــج أن الرؤيــة تســعى إلــى تمكيــن المــرأة مــن خــال
توســيع الفــرص لهــا و منحهــا القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات وهــو مــا يمكــن تحقيقــه
بتوفيــر متطلبــات تســاعد فــي ذلــك مــع اقتــراح حلــول للمشــكالت التــي تواجــه
التوســع فــي تمكيــن المــرأة الســعودية.
ومن أهم التوصيات :
نوصــي بتطبيــق التصــور المقتــرح بإنشــاء المجلــس للتوســع فــي تمكيــن المــرأة
الســعودية فــي المملكــة وذلــك مــن خــال تطبيــق االجــراءات المقترحــة فيــه.
العمــل علــى توســيع دائــرة المشــاركة المجتمعيــة للمــرأة الســعودية فــي العمــل
العــام مــن خــال توفيــر برامــج يتــم
تنفيذها من قبل المجلس في مختلف المناطق.
ضــرورة تكثيــف حمــات التوعيــة والتثقيــف بحقــوق المــرأة مــن خــال وســائل االعــام
مــن أجــل رفــع الوعــي بالثقافــة الحقوقيــة لــدى المــرأة الســعودية .
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المقدمة :
احتلــت قضايــا المــرأة ومشــاركتها التنمويــة ركنــا أساســيا فــي المواثيــق والمؤتمــرات
الدوليــة بدايــة مــن النصــف األخيــر مــن القــرن العشــرين حتــى اآلن والتــي تســتهدف
تمكيــن المــرأة وتعظيــم مشــاركتها فــي عمليــة التنميــة فــي شــتى المجــاالت .تلــك
التنميــة التــي تســتند فــي أي مجتمــع علــى العنصــر البشــري وطاقاتــه الفعالــة ،فاإلنســان
هــو أســاس عمليــة التنميــة .وإذا كانــت المــرأة تمثــل نصــف هــذه الطاقــة البشــرية
فــإن عــدم أو ضعــف تمكيــن المــرأة يعــد هــدرا فــي الفاعليــة اإلنســانية ويعــوق التنميــة
فــي المجتمــع .وهــذا يتطلــب أن تكــون المــرأة ذاتهــا علــى وعــي بضــرورة تمكينهــا فــي
كافــة مجــاالت الحيــاة فــي ظــل منــاخ مــن العدالــة واإلنصــاف مــن ناحيــة ،وبيــن تنميــة
المجتمــع وتقدمــه مــن ناحيــة أخرى(.زايــد2015،م)
ً
وانطالقــا مــن تقاريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة منــذ عــام  2002حتــى األن ،ونتائــج
العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة والعربيــة مثــل مؤتمــر الســكان والتنميــة 2041
وغيرهــا مــن مؤتمــرات نلمــس اهتمــام بقضايــا المــرأة وضــرورة النهــوض بهــا وتمكينهــا
للمشــاركة فــي تنميــة المجتمــع .فقــد أكــد تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة لعــام 2002
أن التنميــة اإلنســانية فــي البلــدان العربيــة تعانــي مــن نقــص فــي تمكيــن المــرأة ،ونــادت
بضــرورة إيجــاد آليــات واســتراتيجيات كفيلــة بتحقيقــه فــي كافــة مجــاالت الحيــاة .ممــا
يدعــو إلــى ضــرورة التركيــز علــى المرأة،ومشــاركتها فــي مجــاالت الحيــاة كافــة لتحقيــق
التنميــة ،وتوســيع الخيــارات أمامهــا ،والتخلــص مــن معوقــات تمكينهــا.
لذلــك ظهــر اتجــاه تمكيــن المــرأة علــى يــد عــدد مــن مفكــري دول العالــم الثالــث مــن
النســاء المنتميــات إلــى مجموعــة  DAWNوالتــي تعنــي تنميــة مشــاركة المــرأة مــن أجــل
عصــر جديــد(.Development Alternatives with Woman for New Eraزايــد2015،م)
وقــد أكــدت بخــاري (2012م) أنــه علــى الرغــم مــن التأثيــر اإليجابــي لتعليــم المــرأة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية غيــر أن قــدرة المــرأة الســعودية علــى المشــاركة
الفعالــة فــي التنميــة تظــل محــدودة حيــث تحــاط المــرأة فــي المجتمــع الســعودي
بمعوقــات تؤثــر بطبيعــة تركيبهــا علــى الجهــود المتزايــدة والراميــة إلــى تمكيــن المــرأة
وزيــادة فرصهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية فــي هــذا الوقــت تتطلــع المــرأة
الســعودية إلــى المزيــد مــن المشــاركة الحقيقــة فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة
واالقتصاديــة الثقافيــة والقانونيــة وتتطلــع إلــى المزيــد مــن اإلنجــازات التــي ترفــع مــن
درجــة تمكينهــا مــن العمــل واإلنتــاج واتخــاذ القــرار لكــي تثبــت وجودهــا وتحقــق
شــروط المواطنــة الكاملة،وعليــه تعنــي هــذه الدراســة بتوضيــح دور المــرأة كشــريكة
أساســية للرجــل فــي عمليــة التنميــة التــي تشــهدها المملكــة وفــق رؤيــة  2030مــن خالل
تقديــم مقتــرح الســتحداث مجلــس إلدارة شــؤون المــرأة مــن العمــل فــي المملكــة
العربيــة الســعودية وذلــك بتوســيع فــرص تمكينهــا مــن ممارســة دورهــا الحقيقــي
فــي المجتمــع ومواجهــة التحديــات التــي قــد تعتــرض عملهــا ونهوضهــا.
مشكلة البحث:
فــي إطــار ســعي المملكــة نحــو النهــوض بالمــرأة وتشــجيعها لتشــارك فــي حركــة
اإلصــاح وفــق رؤيــة  ،2030وبالرغــم مــن تنامــي دورهــا فــي المجتمــع ،إال أنــه مــا زال
دون الطمــوح ،فهنــاك الكثيــر مــن المعوقــات التــي تعيــق انخــراط المــرأة فــي التنميــة،
وقــد أكــدت ذلــك الطريــق (2014م) حيــث ذكــرت بــأن هنــاك العديــد مــن المعوقــات التي
تقــف أمــام إســهام المــرأة الســعودية فــي ســوق العمــل، ،والتــي تحــد مــن مســاهمتها
كشــريك كامــل للرجــل فــي جهــود التنميــة التــي يحتــاج إليهــا مجتمعنــا اليــوم أكثــر مــن
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أي وقــت مضــى .هنــا يأتــي دور اإلصــاح مــن أعلــى للتغييــر ؛ مــع ضــرورة تأطيــر هــذا
الــدور ضمــن إطــار مؤسســي مناســب لطبيعــة المــرأة فــي المجتمــع .
كمــا تشــير إحصــاءات القــوى العاملــة  2016إلــى ارتفــاع نســبة المؤهــات العاطــات عــن
العمــل؛ لــذا تتضــح أهميــة وجــود مؤسســة تهتــم بالمــرأة لتفعيــل دورهــا كشــريك
فــي التنميــة؛ حيــث توفــر المؤسســة إطــا ًرا مرجع ًيــا لجميــع المؤسســات فــي وضــع
خطــط لتمكيــن المــرأة مــن المشــاركة فــي كافــة المجاالت(.مســح القــوى العاملــة
)2016،
وبنــاء علــى ذلــك تــرى الباحثــة أن تنــاول قضيــة إنشــاء مجلــس يهتــم بالمرأة تعد مشــكلة
بحثيــة تســتحق الدراســة وخاصــة فــي ظل توجهــات رؤية المملكــة العربية الســعودية.
السؤال الرئيس:
مــا التصــور المقتــرح إلنشــاء مجلــس لتمكيــن المــرأة الســعودية وفــق رؤيــة المملكــة
2030؟
1.1ماهية تمكين المرأة السعودية ؟
2.2ما الخطوات المطلوبة لتمكين المرأة في مختلف المجاالت ؟
3.3ما أهم المعوقات التي تواجه تمكين المرأة من أجل التنمية؟
4.4ما أهم المتطلبات إلنشاء المجلس لتمكين المرأة وفق رؤية  2030؟
األهداف :
1.1التعرف على مفهوم تمكين المرأة.
2.2تحديد الخطوات المطلوبة لتمكين المرأة السعودية.
3.3الوقوف على المعوقات التي تواجه تمكين المرأة من أجل التنمية.
4.4تحديد المتطلبات إلنشاء المجلس وفق رؤية .2030
األهمية:
1.1تناولــه موضوعــً لــه أهميــة محليــة وعالميــة .فتمكيــن المــرأة مــازال يخضــع للبحــث
خاصــة فــي ظــل التوجهــات الحديثــة.
2.2االهتمام بقضايا المرأة من قبل القيادة والذي اتضح من خالل الرؤية . 2030
3.3أهمية استحداث مجلس تمثله عدة جهات تهتم بالمرأة.
4.4أهمية النتائج المرجوة ومساهمتها في تحقيق الرؤية.
5.5أهمية دعم الجهات التي تنادي بأهمية دور المرأة في صنع القرار.
منهج البحث :
مــن خــال طبيعــة البحــث واألهــداف التــي نســعى لتحقيقهــا تــم اســتخدام المنهــج
الوصفــي التحليلــي ذلــك المنهــج «الــذي يســتهدف الحصــول علــى معلومــات مفصلــة
ودقيقــة عــن ظاهــرة مــا وتصنيفهــا وتفســيرها وتعميمهــا لالســتفادة منهــا فــي
التخطيــط المســتقبلي» (.العضيانــي  . )2004،وتــم اســتخدامه للتعــرف علــى مفهــوم
تمكيــن المــرأة وتحديــد الخطــوات المطلوبــة لتمكيــن المــرأة الســعودية ،مــع الوقــوف
علــى المعوقــات التــي تواجــه تمكيــن المــرأة مــن أجــل التنميــة ،وتحديــد المتطلبــات
إلنشــاء المجلــس وفــق رؤيــة .2030
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إجراءات البحث:
1.1االطــاع علــى األدبيــات التربويــة مــن المراجــع والمجــات العلميــة والدراســات
الســابقة المرتبطــة بمجــال البحــث .
2.2تــم اختيــار عنــوان البحــث بعــد االطــاع علــى جوانــب الموضــوع وإجــراء الدراســة
االســتطالعية
3.3كتابــة اإلطــار العــام للدراســة ( الخطــة ) والمتضمــن  :المقدمــة ،ومشــكلة الدراســة
وتســاؤالتها ،األهــداف ،األهميــة ،مصطلحــات الدراســة ،الدراســات الســابقة..
4.4تم كتابة أدبيات الدراسة ( اإلطار النظري ،تكملة الدراسات السابقة)
5.5تم استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها ومقارنتها بالدراسات السابقة،
6.6تم بناء التصور المقترح ثم استخراج التوصيات والدراسات المقترحة.
7.7تم كتابة قائمة المراجع.

الفصل الثاني :

أدبيات البحث

أو ً
ال  :مفهوم التمكين(:الطريق2014،م)
يعــرف التمكيــن بأنــه مفهــوم يعتــرف بالمــرأة كعنصــر فاعــل فــي التنميــة ،ويســعى
إلــى القضــاء علــى مظاهــر التمييــز ضدهــا مــن خــال آليــات تمكنهــا مــن تقويــة قدراتها
واالعتمــاد علــى الــذات ،ويســعى إلــى تمليــك النســاء لعناصــر القــوة االقتصاديــة
واالجتماعيــة والسياســية والمعرفيــة وتمكينهــم مــن التأثيــر فــي العمليــة التنمويــة
وممارســة حــق االختيــار وذلــك مــن خــال:
1.1تمكين النساء في التحكم «توفير الخيارات والبدائل».
2.2توفير الفرص لدى النساء لدعم شبكات األمان االجتماعي.
3.3الوصول إلى زيادة حقيقية في دخل النساء.
4.4تمكين النساء من أن يكن قوة تفاوضية لتحسين مكانتهن.
يعنــي هــذا المفهــوم امتــاك الفــرد قــوة ليصبــح عنصــرًا مشــاركًا بفاعليــة فــي شــتى
مجــاالت الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،أي امتالكــه القــدرة علــى إحــداث تغييــر
فــي اآلخــر الــذي قــد يكــون فــردًا وجماعــة أو مجتمعــً بأكملــه ،مــن هنــا فــإن مفهــوم
التمكيــن يرتبــط ارتباطــً وثيقــً بمفهــوم تحقيــق الــذات أو حضورهــا ،وتعزيــز قدراتهــا
فــي المشــاركة واالختيــار الحــر ،أو مــا يختصــره مفهــوم «تعزيــز القــدرات» ويقــاس
التمكيــن علــى مســتوى مفهومــي مــن خــال ثــاث نــواح أساســية هــي :المشــاركة
السياســية للمــرأة ،والمشــاركة االقتصاديــة ،والســيطرة علــى المــوارد االقتصاديــة.
ثانيا :مستويات التمكين :
ً
مــن خــال التعريفــات الســابقة نجــد أن هنــاك ثــاث مســتويات للتمكيــن:
(الطريــق2014 ،م)
1.1المســتوى الفــردي ،يعبــر عــن قــدرة النســاء علــى الســيطرة علــى حياتهــن ،وإدراكهن
وإحساســهن بقيمتهــن وقدراتهــن وقــدرة المــرأة علــى تحديــد هدفهــا والعمــل
علــى تحقيقــه.
2.2المســتوى الجماعــي يعكــس قــدرة النســاء علــى تنظيــم أنفســهن والعمــل
الجماعــي وإحساســهن بقوتهــن فــي تجمعهــن.
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3.3المســتوى الثالــث يشــير للمنــاخ السياســي واالجتماعــي والقواعــد االجتماعيــة والحوار
العــام حــول مــا يمكــن أو ال يمكــن للمــرأة القيــام بــه.
ويقصــد بتمكيــن المــرأة إجرائيــً هــو العمــل علــى مواجهــة جميــع التحديــات التــي
تعيــق عمــل المــرأة وتقدمهــا ممــا يمكنهــا مــن الحصــول علــى المــوارد والفــرص
المناســبة مــع رفــع قــدرة المــرأة فــي إحــداث تأثيــر اجتماعــي يســهم فــي العدالــة
االجتماعيــة والنظــم محليــا وعالميــا وذلــك لتحقيــق دورهــا فــي التنميــة.
ً
ثالثا :أنواع التمكين:
أ-التمكين االقتصادي:
يقصــد بتمكيــن المــرأة اقتصاديــا (مســاعدة المــرأة حتــى تحصــل علــى اســتقاللها
االقتصــادي عــن الرجــل ،وحتــى تصبــح قراراتهــا الماديــة بيدهــا ،وتتمكــن مــن الوصــول
إلــى رؤوس األمــوال وتأســيس مشــاريعها االقتصاديــة الخاصة)(.يمــرس )2013،
ب  -التمكين االجتماعي:
يعنــي التمكيــن االجتماعــي أن تمــارس المــرأة كل صالحياتهــا وقدراتهــا فــي ســبيل
بنــاء ثقافــة اجتماعيــة تحــد ممــا يطلقــون عليــه الســيطرة الذكوريــة .ولنشــر هــذه
عملــت الحــركات النســوية علــى بنــاء مؤسســات وأنديــة
الثقافــة داخــل المجتمــعِ .
وتجمعــات خاصــة بهــا ،وفــي ثنايــا تلــك األنديــة ُتقــام فعاليــات ومحاضــرات،
ومراكــز،
ُّ
ونــدوات ومباحثــات تــروج لمفهــوم التمكيــن.
ج -التمكين السياسي:
وصــول المــرأة إلــى مراكــز صنــع القــرار والمراكــز التــي تؤثــر فــي صنــع القــرار ووضــع
السياســات ،فالمؤسســات البرلمانيــة وإن كانــت هــي مــن أهــم األجهــزة المشــاركة
فــي صناعــة القــرار ورســم السياســات فــي الــدول ،فهــي ليســت الوحيــدة المتفــردة
فــي صنــع القــرار إذ إن هنــاك مؤسســات أخــرى كالمؤسســات القانونيــة والثقافيــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة تــؤدي دورًا مهمــً فــي صنــع القــرارات أو تؤثــر فيهــا .وقــد
اعتمــد برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي مقياســً لتمكيــن المــرأة ليقيــس مشــاركة
المــرأة فــي السياســية وذلــك اعتمــادًا علــى حصــة النســاء فــي مقاعــد البرلمــان ( .تقريــر
التنميــة اإلنســانية )2002،
رابعا :مؤشرات التمكين ( النعيمات )2000،
ً
هنــاك عــدد مــن المؤشــرات التــي تحــدد وتقيــس تمكيــن المــرأة مــن العمــل فــي
مختلــف المجــاالت وكمــا يلــي:
التمكين السياسي :
1.1نسبة النساء في المجالس المحلية ومراكز اتخاذ القرار
2.2نسبة النساء في الخدمة المدنية
3.3نسبة النساء الالتي سجلن للتصويت
التمكين االقتصادي :
1.1التغير في نسبة معدالت التوظيف
2.2الفرق في المرتبات واألجور بين النساء والرجال
3.3النسبة المئوية للمصروفات على الصحة والتعليم
4.4النسبة المئوية للفرص المتوفرة للمرأة لتطوير قدراتها الفنية .
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التمكين االجتماعي :
1.1عدد النساء في منظمات المجتمع المدني
2.2حرية اتخاذ القرار فيما يخص شؤونها
3.3مقارنــة النســاء اللواتــي فــي مواقــع اتخــاذ القــرار بالعــدد الكلــي لألفــراد فــي الدوائــر
الرســمية والغيــر رســمية .
ثانيا :الدراسات السابقة :
ً
دراســة االهــدل ( 2013م) عــن ســوق العمــل النســوي هــل يلبــي طموحــات المــرأة؟
حــول تحقيــق النســاء رغباتهــن فــي ســوق العمــل فــي اليمــن فــي ظــل نــدرة اإلمكانيــات
الماديــة والمؤهــات العلميــة المتدنيــة والمهــارات التســويقية المعدومــة لــدى البعــض
حيــث أظهــرت الدراســة أن مــن العوائــق التــي تواجهــه المــرأة اليمنيــة هــو عــدم توفــر
اإلمكانيــات الماديــة واأليــادي العاملــة المؤهلــة بخبــرات إنتاجيــة وتســويقية قــادرة علــى
إحــداث المنافســة والتغييــر.
دراســة الجفــري (2006م) عــن المــرأة فــي االقتصــاد الســعودي حــول تعزيــز االقتصــاد
الســعودي مــن حيــث مشــاركة المــرأة للرجــل فــي العمــل أســوة بمثيالتهــا مــن
النســاء فــي المجتمــع العربــي و أظهــرت الدراســة:
1.1بلــغ إســهام المــرأة الســعودية فــي ســوق العمــل مــا نســبته  %10.3فــي عــام
2004م مقارنــة مــا نســبته  % 5.4فــي عــام 1992م حســب إحصائيــات وزارة االقتصــاد
والتخطيــط.
2.2التقــدم الملحــوظ فــي مجــال تعليــم الجامعــي المــرأة حيــث بلغــت النســبة % 56.5
لعــام 2005م.
3.3بالرغــم مــن االرتفــاع النســب فــي مخرجــات التعليــم الجامعــي للنســاء إال أن الدراســة
اثبتــت ضعــف مخرجــات هــذا التعليــم وال تناســب ســوق العمــل الســعودي.
دراســة (عبــد اهلل 2008 ،م) تنميــة المهــارات القياديــة للمــرأة العاملــة فــي األجهــزة
التعليميــة الحكوميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتوصلــت هــذه الدراســة إلــى
أن هنــاك العديــد مــن المعوقــات التــي تواجــه عمــل المــرأة منهــا :المعوقــات الوظيفيــة
كمحدوديــة الفــرص الوظيفيــة المتاحــة لهــا وضعــف المواءمــة بيــن المؤهــات التعليميــة
ومتطلبــات ســوق العمــل ،والمعوقــات التنظيميــة كاالنتقــال مــن مــكان العمــل وإليــه،
واختــاف أوضــاع العمــل واألجــور بيــن القطاعيــن العــام والخــاص .كمــا أن العــادات
والتقاليــد واألعــراف التــي الزالــت مغروســة فــي أذهــان البعــض مــن النــاس وقــد تــؤدي
إلــى الخــوف والريبــة والتشــكيك فــي التحــاق الفتــاة وأهليتهــا بالوظيفــة المختلطــة،
وكذلــك الموروثــات الثقافيــة الناتجــة عــن التنشــئة االجتماعيــة وحصــول الرجــل علــى
امتيــازات كانــت تســتبعد عنهــا المــرأة ممــا يثيــر نظــرة المجتمــع الدونيــة ضدهــا فــي
أحيــان كثيــرة ،حتــى فــي محيــط العمــل يبقــى الرجــل يفــرض وصايتــه عليهــا فــي أحيــان
كثيــرة وإن كانــت أعلــى رتبــة منــه أو أقــدر منــه كفــاءة وخبــرة.
دراســة كابيــر (( 2012،Kabeأن تمكيــن المــرأة مــن الحصــول علــى التعليــم والعمــل ســواء
الرســمي أو الحــر لــن يــؤدي فقــط إلــى تخفيــض الفقــر األســري بــل أن مســاهمة اإلنــاث
لهــا أثرهــا علــى زيــادة المنافــع علــى رأس المــال البشــري واإلمكانيــات بيــن األســر  .األمــر
الــذي يؤيــد أهميــة دعــم وتأكيــد دور مشــاركة المــرأة فــي عمليــات النمــو الشــامل .
دراســة دوفلــو( )2011،Dufloتمكيــن المــرأة يرتبــط ارتبــاط وثيــق بالتنميــة حيــث تلعــب
التنميــة دورهــا فــي تقليــص عــدم المســاواة بيــن الجنســين وبالتالــي تزيــد مــن تمكيــن
المــرأة وبالتالــي تمكيــن المــرأة يــؤدي إلــى تغييــر عمليــة اتحــاذ القــرار التــي تؤثــر مباشــرة
فــي التنميــة .
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التعليق على الدراسات السابقة:
مــن خــال الدراســات الســابقة العربيــة واالجنبيــة نجــد أن جميعهــا أهتمــت بــدور المــرأة
فــي التنميــة وممكــن أن نســتخلص ً
أيضــا أن المــرأة فــي األغلــب تعانــي مــن عــدم قلــة
التمكيــن وهــي بحاجــة الــى توفــر تأهيــل مناســب وإمكانيــات ماديــة وبشــرية ومتطلبــات
عديــدة للنهــوض بالمــرأة فــي جميــع أنــواع التمكيــن وجعلهــا شــريكة أساســية فــي
عمليــة التنميــة .كمــا أظهــرت نتائــج الدراســات الســابقة ان تلــك الــدول تشــهد وجــود
اهتمــام واضــح بتمكيــن المــرأة وخاصــة فــي الجانــب االقتصــادي والتعليمــي اال ان هــذا
التطــور بحاجــة الــى دعــم وتعــاون مــن الجميــع .وقــد اســتفادت الباحثــة مــن الدراســات
الســابقة بالتعــرف علــى أهــم معوقــات تمكيــن المــرأة وكيفيــة التغلــب عليهــا وعــن دور
المــرأة الســعودية فــي التنميــة .
اختلــف البحــث الحالــي بتقديــم مقتــرح إلنشــاء مجلــس لتمكيــن المــرأة الســعودية وفــق
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية وهــو البحــث بأنهــا االول مــن نــوع فــي المملكــة
علــى حــد علــم الباحثــة .
ً
ثالثا :تجارب دول أخرى
ســنورد بعــض التجــارب العربيــة فــي إنشــاء مجالــس ولجــان ومؤسســات تهتــم بشــؤون
المــرأة :
 .1تجربة مجلس االمارات للتوازن بين الجنسين – اإلمارات
هــو مجلــس حكومــي إماراتــي ،أعلنــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن إنشــائه
خــال  ،2015بهــدف تعزيــز حضــور المــرأة فــي مؤسســات الدولــة ،بمــا يحقــق التــوازن
بيــن الجنســين فــي العمــل ،ويدعــم مكانــة الدولــة الخليجيــة عالميــً .فقــد قــرر مجلــس
الــوزراء للدولــة ،بقيــادة الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،إنشــاء هــذا المجلــس ،بهــدف تقليــص الفجــوة بيــن الذكــور
واالنــاث فــي العمــل فــي قطاعــات الدولــة والعمــل علــى تحقيــق التــوازن بينهــم فــي
مراكــز صنــع القــرار وتعزيــز دور المــرأة فــي كافــة مجــاالت الحيــاة كشــريك أساســي فــي
صناعــة المســتقبل .ويعــد إحــداث المجلــس ،إعمــا ً
نــص علــى
ال لدســتور الدولــة الــذي
ّ
المســاواة بيــن الجنســين ،بمــا يتفــق وإمكانيــات المــرأة وقدراتهــا ،مــع الســعي لالرتقــاء
بقــدرات النســاء وصقــل مهاراتهــن ،ضمانــً لفــرص انخراطهــن فــي مجــاالت العمــل
المالئمــة.
مهام واختصاصات المجلس :
تقليــص الفجــوة بيــن الجنســين فــي العمــل ،وتعزيــز مكانــة دولــة اإلمــارات فــي تقاريــر
التنافســية العالميــة ،باإلضافــة إلــى مراجعــة اقتــراح تحديــث تشــريعات وسياســات،
وبرامــج لتحقيــق التــوازن بيــن الجنســين فــي مجــال العمــل ،والتوصيــة بتفعيــل القوانيــن
واللوائــح ،والقــرارات واالتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بالتــوازن بيــن الجنســين فــي مجــال
العمــل .،وفــي إطــار االهتمــام بالتقاريــر واإلصــدارات الدوليــة فــي هــذا الصــدد ،يهــدف
المجلــس إلــى مراجعــة ومتابعــة تقاريــر التنافســية العالميــة والتقاريــر الدوليــة ،فضــ ًّ
ا
عــن العمــل علــى وضــع التوصيــات لتقليــص الفجــوة بيــن الجنســين فــي مجــال العمــل،
ثــم اقتــراح مؤشــرات التــوازن بيــن الجنســين ورفعهــا لمجلــس الــوزارة لالعتمــاد ،والســعي
لتعزيــز تطبيقهــا بالتنســيق مــع الجهــات المحليــة فــي الدولــة ،بمــا يحقــق التــوازن بيــن
الجنســين فــي المجتمــع ،ويدعــم مكانــة الدولــة الخليجيــة عالميــً ،وفــق مــا ســطرته
حكومــة الدولــة مــن أهــداف ،علــى هــذا المســتوىhttps://ar.wikipedia.org
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 .2تجربة المجلس األعلى للمرأة – البحرين
أنشــئ المجلــس األعلــى للمــرأة فــي الثانــي والعشــرين مــن أغســطس  ،2001بموجــب
األمــر األميــري رقــم ( )44لســنة  ،2001المعــدل بموجــب األمــر األميــري رقــم ( )55لســنة
 2001واألمــر األميــري رقــم ( )2لســنة  2002واألمــر الملكــي رقـــم ( )36لســنة 2004ينشــأ
مجلــس يســمى «المجلــس األعلــى للمــرأة « يتبــع صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى تكــون
لــه شــخصيته االعتباريــة ويعتبــر المجلــس المرجــع لــدى جميــع الجهــات الرســمية فيمــا
يتعلــق بشــئون المــرأة .ويكــون مقــره مدينــة الرفــاع ،ويختــص فــي إبــداء الــرأي والبــت فــي
األمــور المرتبطــة بمركــز المــرأة بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة .وعلــى كافــة الجهــات
الرســمية أخــذ رأي المجلــس األعلــى للمــرأة قبــل اتخــاذ أي إجــراء أو قــرار بذلــك.
من مهام واختصاصات المجلس :
1.1اقتــراح السياســة العامــة فــي مجــال تنميــة وتطويــر شــئون المــرأة فــي مؤسســات
المجتمــع الدســتورية والمدنيــة.
2.2تمكيــن المــرأة مــن أداء دورهــا فــي الحيــاة العامــة وإدمــاج جهودهــا فــي برامــج التنميــة
الشــاملة مــع مراعــاة عــدم التمييــز ضدهــا.
3.3وضــع مشــروع خطــة وطنيــة للنهــوض بالمــرأة وحــل المشــكالت التــي تواجههــا فــي
كافــة المجــاالت.
4.4تفعيــل المبــادئ الــواردة فــي ميثــاق العمــل الوطنــي ودســتور مملكــة البحريــن فيمــا
يتعلــق بالمــرأة ووضــع اآلليــات المناســبة لذلــك بالتعــاون مــع الــوزارات والمؤسســات
الرســمية ومؤسســات المجتمــع المدنــي( .المجلــس األعلــى للمــرأة)2017،
 .3تجربة المجلس القومي للمرأة المصرية–مصر
هــو مجلــس قومــي حكومــي مصــري ،منشــأ بقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم  90لســنة
 ،2000ويتبــع رئيــس الجمهوريــة ،يتكــون المجلــس مــن ثالثيــن عضــوا مــن بيــن الشــخصيات
العامــة وذوي الخبــرة فــي شــئون المــرأة والنشــاط االجتماعــي وتكــون مــدة العضويــة ثــاث
ســنوات قابلــة للتجديــد ،يصــدر بتشــكيل المجلــس قــرار رئيــس الجمهوريــة.
من مهام واختصاصات المجلس :
1.1السياســة العامــة للمجتمــع ومؤسســاته الدســتورية فــي مجــال تنميــة شــئون المــرأة
وتمكينهــا مــن أداء دورهــا االقتصــادي وإدمــاج جهودهــا فــي برامــج التنميــة الشــاملة.
2.2وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكالت التي تواجهها.
3.3متابعــة السياســة العامــة فــي مجــال المــرأة والتقــدم بمــا يكــون لديــه مــن مقترحــات
للجهــات المختصــة فــي هــذا الشــأن.
4.4إبداء الرأي في جميع االتفاقيات المتعلقة بالمرأة.
5.5إنشــاء مركــز توثيــق لجمــع المعلومــات والبيانــات والدراســات والبحــوث المتعلقــة بالمــرأة
وإجــراء الدراســات فــي هــذا ال تشــكل بالمجلــس لجــان دائمــة لممارســة اختصاصاتهــا
المبينــة فــي المــادة الثالثــة ،وذلــك علــى النحــو التالــي :لجنــة التعليــم والتدريــب والبحــث
العلمــي ،لجنــة الصحــة والســكان ،لجنــة المنظمــات غيــر الحكوميــة ،اللجنــة الثقافيــة،
اللجنــة االقتصاديــة ،لجنــة المشــاركة السياســية ،لجنــة العالقــات الخارجيــة ،لجنــة
المحافظــات ،اللجنــة التشــريعية ،لجنــة اإلعــام ،لجنــة البيئــة .ويتولــى أمانــة كل لجنــة
أحــد أعضــاء المجلــس ،ويجــوز لهــا أن تســتعين بمــن تــرى وجهــا لالســتعانة بخبراتهــم
عنــد أي مــن الموضوعــات المنوطــة بهــا .ويجــوز للمجلــس أن يشــكل لجــان خاصــة أو
مؤقتــة لمباشــرة عمــل معيــن يحــدده المجلــس فــي قــرار تشــكيلها( .المجلــس القومي
للمــرأة)2017،
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 .4تجربة اللجنة الوطنية للمرأة اليمنية–اليمن
تــم اســتحداث اللجنــة الوطنيــة للمــرأة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم (  )97لســنة 96م
باعتبارهــا لجنــة فنيــة تابعــة لمجلــس الــوزراء وحرصــً مــن الحكومــة علــى تســليط مزيــدًا
مــن الضــوء علــى قضايــا المــرأة اليمنيــة المختلفــة والتعريــف بأهميتهــا فــي مجمــل
مناشــط الحيــاة فقــد تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة وتوســيع إطارهــا بموجــب قــرار رئيــس
الــوزراء رقــم (  ) 68لســنة 2000م بإنشــاء المجلــس األعلــى للشــؤون المــرأة الــذي يراســه
رئيــس الــوزراء ويضــم فــي قــوام تكوينــه اللجنــة الوطنيــة للمــرأة تــرأس اللجنــة الوطنيــة
للمــرأة رئيســة معينــة بقــرار جمهــوري للمجلــس األعلــى للشــؤون المــرأة أمانــة عامــة وهي
الجهــاز الفنــي المســؤول عــن ادارة وتســيير النشــاط اليومــي للمجلــس األعلــى ويمــارس
عــددًا مــن المهــام والختصاصــات التنفيذيــة
مهام واختصاصات اللجنة
1.1اقتراح السياسات واالستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المرأة
2.2مراجعة مشاريع الموازنات السنوية والحسابات الختامية
3.3المراجعــة الدوريــة فــي أوضــاع الجهــاز التنفيــذي وتقديــم المقترحــات الكفيلــة بتنميــة
وتطويــر الخدمــات
عضوية اللجنة:
تضــم اللجنــة الوطنيــة للمــرأة فــي عضويتهــا كافــة مــدراء  /مديــرات ادارات المــرأة فــي
الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة  /وممثــا واحــد مــن جهــات متعــددة وللجنــة الوطنيــة
للمــرأة فــروع فــي جميــع محافظــات الجمهوريــة وكل فــرع تديــره منســقة مختــارة مــن
المحافظــة نفســها مهــام اخــري تكلــف بهــا مــن المجلــس األعلى(مؤسســة تمكيــن
المــرأة اليمنيــة)2017 ،
التعليق على تجارب الدول األخرى:
مــن خــال االطــاع علــى تجــارب الــدول االخــرى تمكنــت الباحثــة مــن التعــرف علــى العديــد
مــن المعلومــات حــول نشــأة هــذه المجالــس وأهدافهــا واختصاصاتهــا وهياكلهــا
وخططهــا المســتقبلية واللجــان والعضويــات فيهــا حيــث تســعى تلــك التجــارب لتحقيــق
التمكيــن للمــرأة مــن خــال البرامــج والمشــاريع التــي تــم تنفيذهــا والمخطــط لهــا .وتــم
االســتفادة مــن هــذه التجــارب أيضــا فــي تحديــد الرؤيــة والرســالة واالهــداف وبعــض
المهــام واالختصاصــات التــي تســعى الباحثــة لتحقيقهــا مــن خــال انشــاء مجلــس
لتمكيــن المــرأة فــي المملكــة العربيــة الســعودية .
رابعا :المرأة ورؤية 2030
ً
أقــر مجلــس الــوزراء فــي جلســته التــي عقدهــا يــوم االثنيــن 1437/7 /18هـــ مشــروع (رؤيــة
المملكــة العربيــة الســعودية  )2030وطلــب مــن مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة
وضــع اآلليــات والترتيبــات الالزمــة لتنفيــذ هــذه الرؤيــة ومتابعــة ذلــك.
كمــا طلــب مــن الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة األخــرى تنفيــذ هــذه الرؤيــة ،وطلــب
معــا لتحقيــق هــذه الرؤيــة التــي تهــدف
مــن جميــع المواطنيــن التعــاون والعمــل ً
رائــدا للعالــم فــي كافــة
نموذجــا
الــى تحقيــق التقــدم واالزدهــار للمملكــة وأن تكــون
ً
ً
المســتويات.
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وحظيــت المــرأة بنصيــب كبيــر مــن هــذه الرؤيــة حيــث بلــورت كيفيــة دعــم وتمكيــن
المــرأة الســعودية مــن خــال تحقيــق أهــداف اســتراتيجية كمــا هــو موضــح بالجــدول رقم
( )1تعــزز قــدرة االقتصــاد علــى توليــد فــرص عمــل متنوعــة ،وتحقــق االســتفادة القصــوى
مــن طاقــات الشــباب والشــابات علــى حــد ســواء وإتاحــة الفــرص لهــم وإكســابهم
تنمــي قدراتهــم
المهــارات الالزمــة التــي ّ
جدول ()1المصدر :رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مــن خــال النظــرة العميقــة للرؤيــة نجــد أنهــا تعكــس التقديــر الحقيقــي للقيــادة
الرشــيدة للمــرأة الســعودية حيــث جــاءت هــذه الرؤيــة لتؤكــد علــى النظــرة اإليجابيــة
للمــرأة الســعودية التــي تميــزت فــي عــدة مجــاالت .ومــن األهــداف التــي تخــص المــرأة
بصــورة مباشــرة فــي الرؤيــة هــي :
1.1رفــع نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل مــن  %22إلــى  %30الشــيء الــذي
سيتناســب إلــى حــد كبيــر مــع مشــاركتها الحقيقيــة فــي مجتمعهــا
2.2وزيــادة مســاهمة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي مــن
 % 20إلــى ،% 35
3.3وتخفيض معدل البطالة من  % 11.6إلى .% 7
4.4رفع نسبة مدخرات األسر من إجمالي دخلها من  % 6إلى % 10
5.5تدريــب أكثــر مــن  500ألــف موظــف حكومــي عــن بعــد وتأهيلهــم لتطبيــق مبــادئ
إدارة المــوارد البشــرية فــي أجهزتنــا الحكوميــة بحلــول عــام (2020مhttps:// (.
/ar.wikipedia.org/wiki
وتحيــط الرؤيــة بجميــع الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة وهــذا يعنــي أن جميــع فئــات
المجتمــع ســتؤثر وســتتأثر حتمــا بهــذه الرؤيــة وتهــدف خطــط الرؤيــة باإلضافــة إلــى
معالجــة البطالــة وتعزيــز قــدرة االقتصــاد علــى توليــد فــرص عمــل متنوعــة ،تحقيــق
االســتفادة القصــوى مــن طاقــات الشــباب والشــابات علــى حــد ســواء وإتاحــة الفــرص
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تنمــي قدراتهــم ،باإلضافــة إلــى أن قصــر العمــل
لهــم وإكســابهم المهــارات الالزمــة التــي ّ
علــى الســعوديين مــن شــأنه أن يدعــم حظــوظ المــرأة فــي ســوق العمــل
فقــد وضعــت الرؤيــة 2030خطــة ســتغير وجــه المملكــة خــال الخمســة عشــر عامــا
المقبلــة ،حيــث ركــزت خاللهــا علــى دعــم المــرأة الســعودية كعنصــر هــام فــي المجتمــع
مهمــة فــي الدولــة خــال
حيــث ستســمح للمــرأة الســعودية بــأن تتبــوأ مواقــع قياديــة
ّ
الســنوات المقبلــة ،ال ســيما وأنهــا تشــكل  50بالمئــة مــن إجمالــي المتخرجــات مــن
التعليــم الجامعــي ،لذلــك ســتقدم لهــا هــذه الرؤيــة الدعــم عبــر تنميــة مواهبها واســتثمار
طاقاتهــا وتمكينهــا مــن الحصــول علــى الفــرص المناســبة فــي ســوق العمــل كمــا أعلنــت
المملكــة ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي ( )2020وهــو أحــد برامــج رؤيــة المملكــة (،)2030
عــن رفــع نســبة مشــاركة المــرأة فــي الوظائــف العامــة إلــى ( ..%42صحيفــة مكــة)2016،
ولتحقيــق رؤيــة  2030يجــدر أن ترتفــع مشــاركة المــرأة فــي تنميــة المجتمــع إلــى ،% 30
فهنــاك عــدة معوقــات كمــا أشــرنا سـ ً
ـابقا تســببت فــي ضعــف المشــاركة منهــا معوقــات
ـد يمكــن
إجرائيــة ونظاميــة أو معوقــات تتعلــق بالثقافــة العامــة بالمجتمــع ،لكــن أي تحـ ٍ
مواجهتــه ،إذا أصبــح لدينــا وعــي وهنــا تأتــي دور المنتديــات واإلعــام فــي التوعيــة بــدور
الســيدات فــي التنميــة.

الفصل الثالث

تحليل نتائج البحث ومناقشتها
1.1تساؤالت البحث
2.2التصور المقترح إلنشاء مجلس تمكين المرأة السعودية
3.3االمكانات الضرورية
4.4تبعية المجلس§
5.5رئاسة المجلس
6.6رؤية المجلس
7.7رسالة المجلس
8.8أهداف المجلس
9.9الهيكل التنظيمي واالداري المقترح
1010المهام واالختصاصات للمجلس
1111المشكالت التي يعالجها المجلس
1212األهداف االستراتيجية والخطة التنفيذية المقترحة
1313المعوقات التي تواجه انشاء المجلس
1414دور مجلس تمكين المرأة في مواجهة المعوقات
ً
وصفــا لنتائــج
فــي ضــوء اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة ســنتناول فــي هــذا الفصــل
البحــث وتحليلــه وفقــا ألســئلته كمــا يلــي
إجابة السؤال األول :
*ماهية تمكين المرأة السعودية ؟
أو ً
ال :مفهوم التمكين Empowerment:
التمكيــن مفهــوم حديــث ظهــر فــي نهايــة تســعينات القــرن العشــرين وأصبــح أكثــر
اســتخداما فــي سياســات وبرامــج معظــم المنظمــات غيــر الحكومية،وهو أكثــر المفاهيم
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اعترافــً بالمــرأة كعنصــر فعــال فــي التنميــة ،وبالتالــي فهــو يســعى للقضــاء علــى كل
مظاهــر التمييــز ضدهــا مــن خــال اآلليــات التــي تعينهــا علــى االعتمــاد علــى الــذات.
وتكشــف األدبيــات حــول المفهــوم مــن أنــه رغــم التبايــن فــي توســيع أو تضييــق مجــاالت
تطبيقــه إال أنــه يلتقــي عنــد مفهــوم القــوة ،مــن حيــث مصادرهــا وأنمــاط توزيعهــا
باعتبــار أن ذلــك أمــر ضــروري إلدراك طبيعــة التحــوالت االجتماعيــة التــي أصبحــت تعمــل
لصالــح الفئــات المحرومــة والمهمشــة والبعيــدة عــن مصــادر القــوة .لذلــك تتحقــق
قــوة المــرأة بتمكينهــا مــن ظروفهــا وفرصهــا وممارســة حقهــا فــي االختيــار ،وبمــدى
توافــر فــرص اعتمادهــا علــى نفســها.
ولهــذا فــإن مدخــل التمكيــن يجعــل التنميــة أكثــر تفاعـ ً
ا فــي مشــاركة الرجــال والنســاء
،ومــن ثــم ال تكــون التنميــة مجــرد رعايــة اجتماعيــة للنســاء ،وإنمــا تكــون التنميــة
اجتماعيــة تهــدف إلــى تمكيــن النســاء مــن امتــاك عناصــر القــوة االقتصاديــة واالجتماعية
تمكنهــن مــن االعتمــاد علــى الــذات فــي تحســين أوضاعهــن المعيشــية والماديــة علــى
نحــو متواصــل ،والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات التــي تمــس جميــع جوانــب حياتهــن.
(الطريق2014،م)
تمكين المرأة السعودية :
*مــن خــال قــراءة األدبيــات والدراســات نخلــص بــأن التعريــف االجرائــي لتمكيــن المــرأة
للباحثــة هــو :
1.1عملية محددة ذات هدف محدد وواضح .
2.2العمل على مواجهة جميع التحديات التي تعيق عمل المرأة وتقدمها .
3.3حق المرأة في صناعة واتخاذ القرار .
4.4حق المرأة في الحصول على الموارد والفرص .
5.5قــدرة المــرأة فــي إحــداث تأثيــر اجتماعــي يســهم فــي العدالــة االجتماعيــة والنظــم
محليــا وعالميــا.
6.6رفع قدرات المرأة ودرجة ثقتها بنفسها وذلك لتحقيق دورها في التنمية .
إجابة السؤال الثاني :
*ما الخطوات المطلوبة لتمكين المرأة في مختلف المجاالت ؟
إن البحــث عــن اآلليــات والخطــوات المتاحــة لتمكيــن المــرأة وبالتالــي منحهــا مصــادر
القــوة لتكــون عنصــرا مؤثــرا وفاعــا قــادرة علــى التأثيــر فــي اآلخــر متعــددة الخيــارات
تمتلــك حريتهــا وتعمــل لمــا تقتضيــه مصالحهــا الفرديــة ومصلحــة المجتمــع يقودنــا إلى
مــا يلــي (:عــوض)2014:
*الخطوة األولى :بناء الوعي لدى المرأة
حيــث هــو عمليــة أساســية تحمــل فــي جوهرهــا القــدرة علــى التغييــر الجــذري للمفاهيــم
الخاطئــة عــن المــرأة ( نفســها وحقوقهــا) وتفعيــل هــذا الوعي لــدى المجتمع عــن األدوار
المختلفــة التــي يمكــن أن تمارســها كإنســان وتتفــوق بأدائهــا وعملهــا .وهــذه الخطــوة ال
يمكــن تجاوزهــا أو القفــز فوقهــا إلــى خطــوات تاليــة فــي حــركات اســتباقية .والصحيــح
أنهــا عمليــة قــد تكــون بطيئــة ولكنهــا عميقــة وتبنــي أرض صلبــة للخطــوات المســتقبلية
األخــرى .
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*الخطوة الثانية :التأهيل والتدريب وبناء القدرات :
حيــث هــي خطــوة تكميليــة متــى مــا نشــأ الوعــي لــدى المــرأة والمجتمــع بحيــث تقبــل
المــرأة علــى البرامــج التدريبيــة بوعــي وحمــاس وشــغف ودرايــة وتتســلح بالقــدرات التــي
تمكنهــا مــن خــوض مياديــن العمــل المختلفــة .
*الخطوة الثالثة  :بناء القدرة المعرفية :
حيــث هــو امتــاك المعلومــات الصحيحــة والمعرفــة الحقيقــة بأوضــاع المــرأة والمجتمــع
مــن أجــل وضــع البرامــج واالســتراتيجيات أوال بــأول لتحقيــق التمكيــن .ويعتبــر تمكيــن
النســاء أحــد جناحــي طائــر نهــوض المــرأة فــي الوطــن العربــي والــذي جناحــه اآلخــر هــو
قيــام حركــة واســعة لنهــوض المــرأة فــي إحــداث اإلصــاح المجتمعــي المنشــود ويبــدأ
تمكيــن النســاء بالتركيــز علــى منظومتيــن مــن األولويــات :
 تتمثــل األولــى فــي التعليــم الــذي مــن خاللــه يتــم القضــاء علــى حرمــان النســاء مــنالتمتــع بالصحــة ومــن اكتســاب المعرفــة  .والثانيــة تكــون فــي كســر العوائــق الكابحــة
لتوظيــف قــدرات النســاء وينــدرج فيهــا عــدد مــن المحــاور األساســية :
7.7تســريع معــدالت النمــو االقتصــادي بمــا ينتــج خلــق فــرص عمــل للجميــع والتصــدي
للمعوقــات الثقافيــة أمــام توظيــف النســاء لقدراتهــن فــي جميــع مجــاالت النشــاط
البشــري .
8.8ضمــان المســاواة فــي القوانيــن واالجــراءات النافــذة للتمتــع بفــرص العمــل لمــن يرغــب
بغــض النظــر عــن الجنــس .
9.9ضمــان تمتــع المــرأة بظــروف العمــل المناســبة صيانــة لكرامتهــا االنســانية وحفاظــا علــى
دور المــرأة األســري .
1010بناء آليات لسوق عمل حديث وكفؤ مفتوح أمام الجميع على السواء .
1111ال بــد أن تتضافــر كل الجهــود لكبــح المعوقــات الناجمــة عــن أنمــاط التنشــئة التقليديــة
والموروثــات الثقافيــة ليكتمــل نهــوض المــرأة .
*الخطوة الرابعة :البحث عن فرص عمل مناسبة
البحــث عــن فــرص عمــل بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة وكذلــك البحــث عــن فــرص عمل
بديلــة للراغبــات فــي العمــل الخــارج عــن تخصصهــن بســبب عــدم وفــرة الوظائــف ،والعمــل
علــى وتوفيــر بعــض المشــاريع المتوســطة والصغيــرة بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة
للراغبــات بالعمــل الحــر.
إجابة السؤال الثالث :
*ما أهم المعوقات التي تواجه تمكين المرأة من أجل التنمية؟
فــي ضــوء اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة تــم التوصــل لبعــض المعوقــات التــي
تواجههــا المــرأة عنــد انخراطهــا بســوق العمــل وتلــك المعوقــات قــد تتعلق بالمرأة نفســها
أو بالمجتمــع أو بيئــة العمــل .
المعوقات الذاتية
1.1طول ساعات العمل خاصة في القطاع الخاص يحرم المرأة من االهتمام بأسرتها.
2.2عدم شعور المرأة بمكانتها وأهمية دورها في تحقيق التنمية،
3.3ضعف الكفاءات التدريبية المقدمة للمرأة
4.4الشعور بالخوف والقلق من عدم القدرة على التوفق بين العمل واألسرة،
5.5كثرة األعباء االجتماعية وتعدد األدوار
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6.6خضــوع المــرأة فــي معظــم األحيــان لســلطة الذكــور والقــرارات التــي تخــص تعليمهــا
وعملهــا
7.7الضغوط النفسية التي تواجهها المرأة لاللتحاق في األعمال غير التقليدية،
8.8ضعف الوعي االجتماعي بأهمية دور
*المعوقات الثقافية واالجتماعية
1.1بعض العادات والتقاليد تحدمن التحاق المرأة بالكثير من المهن .
2.2عدم وجود دور حضانة لرعاية األطفال
«3.3اليزال المجتمع غير مقتنع بانخراط المرأة في األعمال التي يزاولها الرجال
«4.4ترفض أغلب األسر السماح بالعمل في األعمال التي فيها اختالط بين الجنسين
*المعوقات التنظيمية واإلدارية
1.1تعقيد اإلجراءات اإلدارية واألنظمة عند البحث عن عمل.
2.2االفتقار لإلرشاد المهني المناسب .
3.3عدم توفر المعلومات بسهولة وبدرجة كافية بالنسبة الحتياجات سوق العمل.
*المعوقات االقتصادية
1.1انخفاض مستوى األجور المقدمة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي.
2.2منافسة العمالة الوافدة على سوق العمل بسبب انخفاض رواتبها.
3.3عدم تناسب الراتب المعروض مع الجهد المبذول.
4.4عدم توافر المكافآت والحوافز المادية.
إجابة السؤال الرابع :
* ما هي المتطلبات إلنشاء المجلس لتمكين المرأة وفق رؤية 2030
بنــاء علــى دراســة المعوقــات الســابق ذكرهــا التــي تحــول دون تمكيــن المــرأة الســعودية
بســوق العمــل تــم حصــر بعــض المتطلبــات التــي تســاعد فــي إنشــاء المجلــس وتفعيــل
دوره فــي تحقيــق الرؤيــة ،فقــد ركــزت «الرؤيــة» علــى دعــم المــرأة الســعودية واعتبرتهــا
عنصــرًا مهمــً مــن عناصــر قــوة البــاد لذلــك ســتدعم المــرأة مــن خــال تنميــة مواهبهــا
واســتثمار طاقاتهــا وتمكينهــا مــن الحصــول علــى الفــرص المناســبة لبنــاء مســتقبلها
واإلســهام فــي تنميــة مجتمعهــا واقتصادهــا .وأكــدت علــى دعــم المــرأة مــن خــال
تقديــم التســهيالت لهــم وإتاحــة جميــع األدوات التــي مــن شــأنها مســاعدتهم علــى
تحقيــق النجــاح ممــا يحقــق «رؤيــة . »2030
ممــا ســبق يتضــح أن الرؤيــة تســعى إلــى تمكيــن المــرأة مــن خــال توســيع الفــرص لهــا و
منــح القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات وهــو مــا يمكــن تحقيقــه بتوفيــر متطلبــات تســاعد فــي
ذلــك منهــا :
أو ً
ال :اســتحداث لجــان ومؤسســات قــادرة علــى إزالــة أو تســهيل كل العقبــات التــي تعــوق
عمليــة التمكيــن ســواء كانــت قانونيــة أو اجتماعيــة التــي تضــع الفئــات المهمشــة (التــي
ال تحظــى بأيــة امتيــازات وحقــوق وفــرص كالتــي تتمتــع بهــا الفئــات أو الجماعــات األخــرى
كالمــرأة ،ذوو االحتياجــات الخاصــة ،الفقــراء) ،فــي مراتــب أدنــى.
ثانيــا :تبنــي سياســات وإجــراءات وتشــريعات و إقامــة هيــاكل ومؤسســات تســاعد فــي
ً
القضــاء علــى مظاهــر االقصــاء والتهميــش وتتولــى عمليــة التمكيــن.
ً
ثالثــا :ابتــكار أدوات ماليــة مخصصــة للمــرأة و تحفيــزات تشــجعها علــى االنخــراط فــي
الــدورة االقتصاديــة.
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رابعــا :تركيــز عمليــة التنميــة االجتماعيــة علــى الفئــات المهمشــة ،وذلــك عبــر تنميــة قدراتهــا
ً
المعرفيــة ومواردهــا بشــكل يكفــل لهــا االندمــاج فــي المجتمــع بمشــاركة فاعلــة وفــرص
متكافئــة اقتصاديــا واجتماعيا وسياســيا
خامســا :توفيــر التســهيالت لمســاعدة المــرأة علــى االســتقرار الوظيفــي كوســائل النقــل
ً
ودور الحضانــة .
سادســا :خطــة لربــط المجلــس ومؤسســات تعليــم المــرأة بســوق العمــل ووضــع قاعــدة
ً
بيانــات للمــرأة الباحثــة عــن عمــل والعاملــة .
ـابعا :برامــج اجتماعيــة واقتصاديــة لرفــع كفــاءة المــرأة ومســاعدتها للعمــل فــي القطاع
سـ ً
الخاص .
ثامنــً  :وضــع خطــة لالرتقــاء بالمســتوى التعليمــي للمــرأة علــى مســتوى الدولــة مــن
خــال فتــح مجــاالت جديــدة
تاسعًا :وضع خطة إعالمية للمجتمع لتعزيز دور المجلس في تنمية المرأة .
عاشــرًا :تفعيــل خطــة توظيــف المــرأة الســعودية فــي القطــاع الخــاص وتحفيزهــم علــى
ذلــك وعــدم تفضــل العمالــة األجنبيــة عليهــا
معــا لتحقيــق هــذه الرؤيــة مــن خــال
مــن خــال مــا ســبق يتضــح ضــرورة التعــاون والعمــل ً
تســهيل جميــع المعوقــات أمــام تمكيــن المــرأة وتوفيــر المتطلبــات الالزمــة لتحقيــق
ـدا للعالــم
أهــداف الرؤيــة حتــى نحقــق التقــدم واالزدهــار للمملكــة وأن تكــون
نموذجــا رائـ ً
ً
فــي كافــة المســتويات .لذلــك جــاء هــذا البحــث لتوضيــح دور المــرأة و أهميتهــا كشــريكة
أساســية للرجــل فــي عمليــة التنميــة التــي تشــهدها المملكــة مــن خــال تقديــم مقتــرح
إلنشــاء مجلــس لتمكيــن المــرأة مــن العمــل فــي المملكــة وذلــك بتوظيفهــا ثــم
تمكينهــا مــن ممارســة دورهــا الحقيقــي فــي البيئــة ومحاولــة معالجــة المشــكالت التــي
قــد تعتــرض عملهــا ونهوضهــا.
إجابة السؤال الرئيس :
فــي ضــوء مــا تــم التوصــل إليــه فــي اإلطــار النظــري ،ونتائــج البحــث الحالــي تــم بنــاء تصــور
مقتــرح إلنشــاء مجلــس لتمكيــن المــرأة الســعودية وفــق رؤيــة المملكــة 2030ويقــوم هــذا
التصــور علــى مجموعــة مــن األســس ويســعى إلــى تحقيــق بعــض األهــداف مــن خــال
مجموعــة مــن اإلجــراءات:
ما التصور المقترح إلنشاء مجلس لتمكين المرأة السعودية وفق رؤية المملكة :2030
إنشــاء مجلــس ذو شــخصيه اعتباريــة مســتقلة ماد ًيــا وادار ًيا،ويرتبــط برئيــس مجلس الشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة ،ويعتبــر الجهــة التنظيميــة القائمــة علــى تمكيــن المــرأة وتعزيــز دورهــا
وتوفيــر فرصهــا فــي جميــع المجــاالت
أهم المتطلبات الالزمة إلنشاء مجلس تمكين المرأة السعودية:
 عضــوات مــن ذوات الخبــرة فــي شــئون المــرأة مــن القيــادات النســوية تســاهم فــيتأســيس هــذا المجلــس .
 القناعة بأهمية دور المجلس في تنمية المجتمع . ميزانية مناسبة لمهام المجلس ومتطلباته. إمكانيات مادية وبشرية وتقنية تساهم في تعزيز دور المجلس .خطة تدريبية وتأهيلية مناسبة للكوادر البشرية العاملة في المجلس.
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المرجعية التنظيمية للمجلس
ينشــأ مجلــس يســمى «مجلــس المــرأة الســعودية « يرتبــط بمجلــس الشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة تكــون لــه شــخصيته االعتباريــة ،ويعتبــر المجلــس المرجــع
لــدى جميــع الجهــات الرســمية فيمــا يتعلــق بشــئون المــرأة ،يرجــع إليــه فــي
قضايــا وقــرارات تخــص المــرأة
الرئاسة
يتــم تعييــن رئيســة المجلــس وأميــن وعضــوات حيــث ال يقــل عددهــن عــن 20
عضــوة مــن الشــخصيات النســائية المتميــزة وذوات الخبــرة فــي شــئون المــرأة
واألنشــطة المتعلقــة بهــذا الشــأن ،وتكــون مــدة عضويتهــن ثــاث ســنوات قابلــة
للتجديــد..
الرؤية
المرجعيــة األولــى فــي تنميــة المــرأة وتمكينهــا وتعزيــز مشــاركتها المجتمعيــة
لتحقيــق تنميــة مســتدامة فــي ظــل رؤيــة .2030
الرسالة
تمكيــن المــرأة الســعودية مــن اســتثمار الفــرص والمشــاركة الفاعلــة فــي برامــج
التنميــة بمــا يحقــق لهــا التــوازن بيــن حياتهــا الخاصــة والمهنيــة وتعزيــز مبــدأ
تكافــؤ الفــرص لضمــان جــودة الحيــاة وتحقيــق التنافســية ضمــن إطــار التشــريعات
والقوانيــن وقيــم المجتمــع الســعودي.
األهداف :
1.1تعزيــز دور المــرأة الســعودية التنمــوي واالقتصــادي والمجتمعــي بالمجتمــع
الســعودي.
2.2توليــد فــرص عمــل متنوعــة و مناســبة للمــرأة الســعودية واحتياجاتهــا
ومؤهالتهــا.
3.3إشراك المرأة السعودية في اتخاذ القرار في جميع المجاالت بقدرة ووعي.
4.4تمكيــن المــرأة الســعودية مــن إعــداد الخطــط واالســتراتيجيات المتعلقــة
بقضاياهــا فــي المجتمــع.
5.5الدعــم القانونــي واالعالمــي لقضايــا المــرأة بمــا يعــزز مكانتهــا ويحقــق
اســتقرارها .
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الهيكل التنظيمي المقترح

مجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية

مجلس تمكين المرأة
رئيسة المجلس

مجلس تمكين المرأة
رئيسة المجلس
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المهام واالختصاصات التي يقوم بها المجلس
فيمــا يلــي ســيتم اســتعراض بعــض اختصاصــات مجلــس المــرأة الســعودية وهــي
كمــا يلــي -:
1.1تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة  2030المتعلقــة بالمــرأة ووضــع اآلليــات المناســبة
لذلــك بالشــراكة مــع القطاعــات الحكوميــة والخاصــة مــع متابعــة وتقييــم درجــة
التقــدم فــي ذلــك .
2.2بنــاء إطــار وطنــي للنهــوض بالمــرأة وتعزيــز أدوارهــا الريادية،وحــل المشــكالت التــي
تواجههــا فــي كافــة المجــاالت.
3.3اقتــراح السياســة العامــة فــي مجــال تنميــة وتوســيع فرصــة تمكيــن المــرأة فــي
مؤسســات المجتمــع.
4.4متابعــة وتقييــم تنفيــذ السياســة العامــة فــي مجــال المــرأة والتقــدم بمــا يكــون
لــدى المجلــس مــن مقترحــات ومالحظــات للجهــات المختصــة فــي هــذا الشــأن.
5.5التنميــة والتوعيــة المجتمعيــة إلبــراز دور المــرأة فــي المجتمــع وبحقوقهــا
وواجباتهــا.
6.6التنســيق مــع أجهــزة الدولــة لمتابعــة ومعالجــة الطلبــات الــواردة وذلــك وفقــً
للسياســات المتبعــة.
7.7تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة
8.8المشــاركة فــي اللجــان والهيئــات الرســمية فــي كل مــا يتعلــق بقضايــا المــرأة
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
9.9تلقــي الطلبــات الخاصــة بقضايــا المــرأة ودراســتها وتحليلهــا واقتــراح ســبل
معا لجتهــا
1010توفير بيئة علمية وعملية تعزز االبداع لدى المرأة عن طريق الدراسات والبحوث
1111توعية المرأة بحقوقها القانونية عن طريق برامج توعوية وإرشادية
1212إنشــاء مركــز معلومــات تقني كمرجــع للبيانــات والمعلومات والدراســات المتعلقة
بالمــرأة وإجــراء الدراســات والبحــوث في هــذا المجال.
1313توعيــة المجتمــع بــدور المــرأة وبحقوقهــا وواجباتهــا وذلــك مــن خــال تفعيــل دور
اإلعــام .
1414إصــدار النشــرات والمجــات والمــواد المطبوعــة واإللكترونيــة ذات العالقــة بأهــداف
المجلــس واختصاصاتــه.
المشاكل التي يعالجها المجلس
هنــاك العديــد مــن المشــاكل التــي يمكــن للمجلــس أن يقــوم بوضــع حلــول لهــا،
ويمكــن أن نلخصهــا فــي بعــض النقــاط :
1.1أسباب ضعف مشاركة المرأة في برامج التنمية وسوق العمل .
2.2ضعف التمكين بأنواعه للمرأة مما يعيق انخراطها في التنمية .
3.3أسباب ارتفاع نسبة المؤهالت العاطالت عن العمل.
األهداف االستراتيجية ومؤشرات اإلنجاز
تــم وضــع أهــداف اســتراتيجية لعمــل المجلس،وتــم اســتخدام مؤشــرات اإلنجــاز
ً
وفقــا لرؤيــة. 2030
لتحقيقهــا
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جدول رقم( )2األهداف االستراتيجية ومؤشرات اإلنجاز

التحديات التي تواجه مجلس تمكين المرأة السعودية :
هنــاك بعــض التحديــات التــي قــد تحــد مــن تفعيــل دور مجلــس المــرأة بالشــكل
المتوقــع منــه وتنقســم إلــى ثــاث أنــواع وهــي كالتالــي :
 تنظيمية:1.1عدم تخصيص مقر مناسب للمجلس.
2.2عدم وجود هيكل تنظيمي مدمج ومرن ولديه صالحيات نافذة.
3.3غياب معايير قياس األداء.
4.4قلة منسقي البرامج كحلقة وصل بين المجلس وبين قطاعات العمل .
5.5ضعف المراجعة المستمرة للوائح والنظم المعقدة.
6.6عدم وجود سياسات تشجع على التطوير وترفع من مستوى األداء.
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 إدارية :1.1القصور اإلعالمي حول دور المجلس في تمكين المرأة في جميع المجاالت.
2.2إجراءات معقدة لمقابلة المستفيدات للمسؤوالت في المجلس .
3.3عدم االستفادة من الخبرات السابقة في مجال تمكين المرأة.
4.4ضعف التدريب الكافي لتوعية المرأة في جميع المجاالت.
5.5نقص الدراسات العلمية المتخصصة في تمكين المرأة.
 مالية :1.1عدم وجود ميزانية مخصصة ومستقلة للمجلس.
 بشرية :1.1عدم وجود مسميات وظيفية معتمدة للمجلس.
2.2عدم وجود موارد بشرية محفزة وماهرة ومدربة على أسس سليمة .
أدوار المجلس في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها:
1.1العمل على تفعيل دور المرأة في المواقع القيادية .
2.2العمــل علــى توفيــر جــودة الحيــاة للمــرأة الســعودية بمــا يدفعهــا للمشــاركة فــي
العمــل العــام.
3.3اســتراتيجية تطويــر وتحســين الخدمــات لرفــع فعاليــة األداء واإلصــاح الشــامل
بتبســيط اإلجــراءات ونظــم المعلومــات.
4.4توفر معايير لإلنجاز واإلبداع ومقاييس لألداء في القطاعات النسائية.
5.5إعــداد معاييــر لالســتقطاب والترشــيح والتعييــن لجميــع الموظفــات فــي جميــع
المســتويات .
6.6رفــع الوعــي وتبصيــر المــرأة بأهميــة المشــاركة فــي أعمــال المجلــس لتعزيــر دورهــا
فــي التغييــر .
7.7توفير منسقي كحلقة وصل بين مجلس المرأة وبين مؤسسات المجتمع المدني.
8.8العمل على توفير التمويل الالزم والمخصص للمجلس .
9.9تفعيــل دور وســائل اإلعــام المختلفــة لتبصيــر كافــة المجتمــع بأهميــة دور المجلــس
لتحقيــق دور المــرأة.
1010العمــل علــى زيــادة عــدد الــدورات التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل لتوعيــة المــرأة
الســعودية بأهميــة مشــاركتها فــي التنميــة وإحــداث التغييــر.
1111العمــل علــى تفعيــل دور القطــاع الخــاص علــى اعتبــاره شــريك الدولــة فــي إحــداث
التغييــر داخــل المجتمــع.
1212العمــل علــى تغييــر االتجاهــات الســلبية والمعتقــدات كذلــك العــادات والتقاليــد التــي
تحــد مــن مشــاركة المــرأة فــي العمــل العــام.
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التوصيات :
1.1نوصــي بتطبيــق التصــور المقتــرح بإنشــاء المجلــس للتوســع فــي تمكيــن المــرأة
الســعودية فــي المملكــة وذلــك مــن خــال تطبيــق االجــراءات المقترحــة فيــه.
2.2العمــل علــى توســيع دائــرة المشــاركة المجتمعيــة للمــرأة الســعودية فــي العمــل
العــام مــن خــال توفيــر برامــج يتــم تنفيذهــا مــن قبــل المجلــس فــي مختلــف
المناطــق
3.3نوصــي بإشــراك المــرأة فــي مراحــل التخطيــط لوضــع القــرارات المتعلقــة بتطويــر
دورهــا ومــا يضمــن لهــا تمكينهــا مــن حقوقهــا
4.4ضــرورة تكثيــف حمــات التوعيــة والتثقيــف بحقــوق المــرأة مــن خــال وســائل االعــام
مــن أجــل رفــع الوعــي بالثقافــة الحقوقيــة لــدى المــرأة الســعودية .
المقترحات :
1.1إجــراء دراســات عــن التحديــات التــي تواجــه تمكيــن المــرأة فــي الــدول الخليجيــة عامة
والمملكــة العربيــة خاصة.
2.2إجراء دراسات تختص بنشر الثقافة الحقوقية للمرأة السعودية .
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ملحق رقم ( )1اسئلة التحكيم
االستاذة الفاضلة  /وفقه اهلل
بيــن يديكــم ورقــة تحكيــم والتــي هــي جــزء مــن بحــث بعنــوان (تصــور مقتــرح إلنشــاء
مجلــس لتمكيــن المــرأة الســعودية وفــق رؤيــة ، ) 2030حيــث قدمــت الباحثــة مقتــرح
خــاص إلنشــاء المجلــس إلدارة تمكيــن شــؤون المــرأة الســعودية مــن العمــل.
ترغــب الباحثــة بعــرض المقتــرح عليكــم للحصــول علــى آرائكــم بصــدده وســوف
يتــم اســتخدام االســئلة واجاباتكــم لغــرض البحــث العلمــي فقــط دون االشــارة الــى
أســمائكم أو عناوينكــم الوظيفيــة (حســبما ترغبــون بــه).
تأمــل الباحثــة منكــم االجابــة التفصيليــة علــى هــذه االســئلة لغــرض مســاعدتها
فــي انجــاز البحــث المذكــور عنوانــه اعــاه.
الباحثة  /أمل عبدالرحمن الحربي
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التضخم االقتصادي وأثره
على المرأة السعودية
( األرامل نموذجًا :حلول في ضوء رؤية المملكة  ٢٠٣٠م )
إعداد :
أ  .إبتهال أحمد طاهر الطالبي
معيدة  -قسم الدراسات اإلسالمية
جامعة الجوف
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ملخص البحث :
تعتبــر األرملــة مــن الشــرائح المهمــة في المجتمــع وقد حظيت في بعــض المجتمعات
اهتمامــا كبيــرا مــن المجتمــع والجهــات المســؤولة  .وقــد حاولــت فــي هــذه الدراســة
تحليــل واقــع المــرأة التــي تعــول اليتامــى مقارنــة مــع التضخــم االقتصــادي واألحــوال
المعيشــية وقــد تــم التوصــل إلــى أن العمــل فــي غايــة األهميــة للمــرأة التــي تعــول
األيتــام بمــا يضمــن حيــاة كريمــة لهــا وألبنائهــا األيتــام  .وأوصيــت فــي نهايــة البحــث
االهتمــام باألرامــل واأليتــام وتوفيــر فــرص العمــل المناســبة لهــم .
مقدمة :
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين :
جــاءت األزمــة االقتصاديــة األخيــرة بمــا تحملــه مــن مؤشــرات خطيرة،تــكاد تعصــف
بكثيــر مــن االقتصاديــات الدوليــة لتكشــف عــن أوهــام السياســات المتبقيــة فــي
اســتهداف التضخــم .
منــذ اتضــح أن تثبيــت اســتقرار التضخــم مــن الناحيــة العملية،لــم يعمــل علــى تثبيــت
اســتقرار االقتصــاد بــل علــى العكــس مــن ذلك،النجــاح فــي اســتهداف التضخــم كان
مــن شــانه زعزعــة اســتقرار التضخــم نفســه،كما نــرى اآلن،مــن خــال تضخيــم االنفجــار
االئتماني،واتخــاذ المخاطــر علــى نحــو أحق،وأخيــرا االنهيــار المالــي (.)61
بــل قــد أكــدت بعــض الدراســات أن دورات التضخــم باتــت أقصــر مــن عــام ،1990ففــي
حيــن أن الــدورة التضخــم باتــت تحــدث كل  15عــام منــذ عــام  1948م،فإنهــا أصبحــت
تحــدث كل خمســة ســنوات مــن ذلــك الحيــن .
فإلــى أي مــدى يؤثــر التضخــم علــى االقتصــاد الكلــي ؟ ومــا هــي محــددات انتشــارها ؟
وهــل يمكــن القضــاء عليــه خاصــة مــع تطــور العالــم الســريع وتقدمــه  .وهــل لــه تأثيــر
علــى المجتمعــات عامــة والمجتمــع الســعودي بصفــة خاصــة وهــل هنالــك تأثيــر علــى
المــرأة الســعودية( األرملــة) التــي تملــك دخــا محــدودًا ؟
ومــن خــال بحثنــا هــذا تطرقنــا للتعريــف بالظاهــرة وتحديــد أنواعهــا ،وكــذا األســباب
األساســية المنشــئة فقــد تنــاول أثارهــا االجتماعيــة واالقتصادية،والسياســات المنتهجــة
لعالجــه .
مشكلة البحث :
علــى الرغــم ممــا تشــكله قلــة األبحــاث والدراســات التــي اتجهــت إلــى معالجــة
التضخم،مــن كونهــا ( القلــة ) جــزء مــن إشــكالية البحــث إال أن مشــكلة البحــث فــي
عمقهــا تتجلــى فــي أن هنالــك عجــزا متــوارث فــي تلــك الدراســات واألبحــاث التــي
انصبــت علــى معالجــة التضخــم وآثــاره فــي تحقيــق ذلــك .
بيــن معمعــة األوضــاع االقتصاديــة وتكفــل كل عائــل بمــن يعول،همــش المجتمــع
فئــة األرامــل المســتندين علــى راتــب التقاعــد المقســم علــى أفــراد األســرة والذيــن
ال يتلفــت إليهــم إال الجمعيــات الخيريــة القليلــة جــدا والضمــان االجتماعــي المســتند
علــى بنــود غيــر معقولــة.
أهمية البحث :
تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي كونــه يتطــرق إلــى إحــدى قضايــا المــرأة واألرملــة
الســعودية بصفــة خاصــة وكيفيــة مواجهتهــا إلــى التضخــم االقتصــادي الــذي
تعانــي منــه بعــض األســر فــي الظــروف الحاليــة التــي يمــر بهــا العالــم مــن التضخــم
االقتصــادي .
( )61البد من التفكير من جديد في السياسة النقدية،مارتن وولف  2009/3/1موقع االقتصادية االلكترونية.
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أهداف البحث :
إعطــاء تصــور واضــح لحقيقــة التضخــم وأنواعــه والكشــف عــن اآلثــار الســيئة المترتبــة
عنــه .
السعي إلى طرح رؤية بديلة من خارج المنظومة الفكرية الرأسمالية .
التعرف على التضخم االقتصادي وأثاره السلبية .
تســليط الضــوء علــى المــرآة الســعودية عامــة واألرامــل خاصــة وإعــادة النظــر فــي
سياســيات الضمــان االجتماعــي لتتمكــن مــن مواجهــة اســتقرار أســرتها بمــا يحفــظ
كرامتها،ويؤمــن أســرتها ماديــا ونفســيا وفــق المتغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة .
فروض البحث :
مدى تأثير التضخم االقتصادي .
وسائل معالجة التضخم االقتصادي .
التضخم االقتصادي وأثره على المجتمع .
منهجية البحث :
يعتمــد هــذا البحــث علــى منهــج المســح االجتماعــي باســتخدام العينــة عــن طريــق
االســتبيان ويعــد المســح االجتماعــي احــد المناهــج التــي تســتخدم فــي الدراســات
الوصفيــة ويكــون عــن طريــق اخــذ أراء مجتمــع البحــث .
حدود البحث :
يقتصــر البحــث علــى تنــاول التضخــم مفهومــا والتعــرف علــى أهــم أنواعــه مــن زوايــا
متعددة،ثــم تبيــان أهــم األســباب التــي تقــف مــن وراء التضخم،فــي محاولــة لتقديــم
الحلــول .
ويشــمل المجــال المكانــي والبشــري والــذي يعتمــد علــى شــرائح مــن النســاء ( األرامــل فــي
الســعودية ) فــي بعــض مناطــق المملكــة .
مفاهيم البحث :
األرملة :
مصطلــح يطلــق علــى كل امــرأة مــات زوجهــا ولــم تتــزوج بعــده مــع فقرهــا وحاجاتهــا
الن لفــظ أرامــل يطلــق أيضــا علــى المســاكين مــن رجــال ونســاء لكنــه اســتخدم فــي
النســاء أكثــر،ألن العــرب تقــول أرمــل فــان إذا نفــذ زاده وافتقر،والمــرأة إذا فقــدت زوجهــا
فقــد فقــدت مــن ينفــق عليهــا مناســبا الوصف،فقــد تكــون األرملــة ذات أوالد صغــار
ممــا يزيــد عنائهــا فتكــون أرملــة وأم أليتــام (. )62
التضخم :
هــو مــن أكبــر االصطالحــات االقتصاديــة شــيوعا غيــر انــه علــى الرغــم مــن شــيوع
اســتخدام هــذا المصطلــح فانــه اليوجــد اتفــاق بيــن االقتصادييــن بشــأن تعريفــه
ويرجــع فــي انقســام الــرأي حــول مفهــوم التضخــم حيــث يســتخدم هــذا االصطــاح
لوصــف عــدد مــن الحــاالت المختلفــة مثــل(: )63
1.1االرتفاع المفرط في المستوى العام لألسعار .
2.2تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي من األجور واألرباح .
3.3ارتفاع التكاليف .
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خطة البحث :
المبحث األول  :مفهوم التضخم االقتصادي وأسبابه :
المطلب األول  :مفهوم التضخم االقتصادي
المطلب الثاني  :أنواع التضخم االقتصادي
المطلب الثالث  :أسباب التضخم االقتصادي
المبحث الثاني  :آثار ووسائل ومعالجة التضخم االقتصادي
المطلب األول  :أثار التضخم االقتصادي
المطلب الثاني  :وسائل معالجة التضخم
المبحث الثالث ( اإلطاري العملي ) .
واقع األرملة السعودية بين الدخل األسري والتضخم االقتصادي .
( اإلطار النظري للدراسة )
المبحث األول
مفهوم التضخم االقتصادي وأسبابه وأنواعه
المطلب األول :مفهوم التضخم االقتصادي
المطلب الثاني  :أنواع التضخم االقتصادي
المطلب الثالث  :أسباب التضخم االقتصادي
للتضخــم االقتصــادي مفاهيــم متعــددة وأســباب متعــددة ومــن خــال هــذا
المبحــث ســنتحدث عــن ذلــك بتقســيم مــن خــال المطالــب اآلتيــة:
المطلب األول  :مفهوم التضخم االقتصادي :

( )62المنسي محمد،األرملة والمجتمع،دار المسيرة للنشر والتوزيع2008،
( )63األميــن وباشــا،عبد الوهاب،مبــادئ االقتصــاد – الجــزء الثاني،االقتصــادي الكلــي،دار المعرفة،الكويت
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شــأنه فــي ذلــك شــان الكثيــر مــن المفاهيــم االجتماعية،وتعــج المراجــع العلميــة فــي
علــم االقتصــاد بالعديــد مــن التعريفــات لمــا يســمى بظاهــرة التضخــم ويبــدو الســبب
فــي ذلــك إلــى عوامــل عديــدة منهــا مــا يتعلــق بطبيعــة مجــال الدراســة ( اقتصاديــة
– محاســبية ) ومنهــا مــا يتعلــق بالمدرســة الفكريــة ( جــون كينز،فريــد مــان ) ومنهــا مــا
يتعلــق بالظــروف السياســية الســائدة ( الحربيــن العالميتيــن ) .
ومنهــا مــا يتعلــق بطبيعــة التضخــم ( تضخــم مســتورد – تضخــم محلــي )  .ومســبباته (
زيــادة الســيولة النقديــة – ارتفــاع الدخــل الفــردي ) باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى ال يســمح
المجــال بذكرها،غيــر أن أكثــر التعريفــات شــيوعا واســتخداما بيــن المشــتغلين بالدراســات
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية هــو ذلــك التعريــف الــذي ينظــر إلــى التضخــم
علــى انــه ارتفــاع غيــر طبيعــي فــي أســعار الســلع (. )64
المطلب الثاني  :أنواع التضخم االقتصادي :
للتضخــم أنواعــا عديــدة منهــا المنخفــض والمتوســط والمرتفــع وتــم تصنيفهــا مــن
حيــث عالقتهــا بالدولة،والعالقــات الدوليــة والحــدود وفيمــا يلــي ســرد لهــذه األنــواع
( :)65
 .1التضخــم الطليــق أو المكشــوف  :يتســم بارتفــاع فــي األســعار دون تدخــل مــن قبــل
الدولــة للحــد مــن هــذا االرتفــاع ممــا يــؤدي إلــى تراكــم االرتفاعــات فــي األســعار بنســبة
اكبــر مــن المتــداول مــن النقــود .
 .2التضخــم المقيــد أو المكبــوت  :تقــدم الدولــة بإجــراءات مثــل تجميــد األســعار والرقابــة
علــى الصــرف وتتبنــى األســعار الفائــدة كلهــا وال تســوى األســعار الحــد األقصــى المســموح
بــه لالرتفــاع مــن قبــل الدولــة  .ومــن حيــث حــدود التضخم،التضخــم الزاحــف – يتميــز
بارتفــاع بطــيء فــي األســعار ويحــدث عندمــا يــزداد الطلــب الكلــي زيــادة بســيطة
ومســتمرة فــي حــدود  % 2ســنويا أن يقــال لــه زيــادة فــي العــرض الكلــي .
 .3التضخــم الجامــح  :هــو أشــد أنــواع التضخــم ضــررا علــى االقتصــاد ويحــدث جــراء
ارتفاعــات كبيــرة فــي األســعار خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة قــد تصــل إلــى % 50
شــهريا،فتفقد النقــود قوتهــا الشــرائية وقيمتهــا كوســيلة للتبــادل ومخــزن للقيمــة
وتــؤدي فــي النهايــة إلــى انهيارهــا (.)66

( )64التضخم العالمي والتخلف االقتصادي،المهدي،عادل ،1978معهد اإلنماء العربي،بيروت
( )65إمامــة مكــي محمــد الســيد وطــارق محمــد الرشــيد ( العالقــة النســبية بيــن التضخــم وعــرض النقــود فــي
الســودان  ) 2012-1990مجلــة العلــوم االقتصاديــة عــدد 2015 ) 2 ( 16
( )66رمزي زكي،كتاب ( التضخم المستورد،دراسة في أثار التضخم بالبالد الرأسمالية على البالد العربية.
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المطلب الثالث  :أسباب التضخم االقتصادي  (:المملكة العربية السعودية )
أجمعــت معظــم الدراســات التطبيقيــة للتضخــم فــي العديــد مــن الــدول ومنهــا
المملكــة العربيــة الســعودية أن هنالــك أســباب وعوامــل داخليــة وأخــرى خارجيــة
تســاهم مجتمعــة فــي خلــق الضغــوط ولكــن قبــل أن نتطــرق إلــى األســباب التــي
أدت إلــى حــدوث الضغــوط التضخميــة فــي اآلونــة األخيــرة البــد مــن إلقــاء الضــوء
علــى بعــض األمــور المتعلقــة باالقتصــاد الســعودي والتــي قــد تســاعدنا فــي تحديــد
هــذه األســباب واألســباب لعوامــل داخليــة وخارجيــة تســاهم مجتمعــة فــي خلــق
الضغوط،ولكــن قبــل أن نتطــرق إلــى األســباب التــي أدت إلــى حــدوث الضغــوط
التضخميــة فــي اآلونــة األخيــرة البــد مــن إلقــاء الضــوء علــى بعــض األمــور الهامــة
المتعلقــة باالقتصــاد الســعودي )67( .
المملكــة العربيــة الســعودية ذات اقتصــاد مفتــوح حيــث ال توجــد فيــه ضغــوط تذكــر
علــى حركــة الســلع واألعمــال واألموال،كمــا أن القاعــدة ااالنتاجيــة المحليــة لهــذا
االقتصــاد محــدودة ومــع تناســب الطلــب علــى الســلع المســتوردة يجعــل مــن
المملكــة عرضــة للتضخــم المســتورد  .واالقتصــاد الســعودي يعتمــد إلــى حــد كبيــر
علــى القطــاع البترولــي هــذا باإلضافــة إلــى اإليــرادات البتروليــة ال تــزال تشــكل فيــه
إجمالــي اإليــرادات الحكوميــة علــى الرغــم مــن النمــو الملحــوظ لإليــرادات الحكوميــة
األخــرى خــال العقديــن الماضييــن هــذا بــدوره يــؤدي إلــى التقليل مــن فاعلية السياســة
الماليــة فــي تأثيرهــم علــى النشــاط االقتصــادي)68(.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نمــو اإلنفــاق الحكومــي يعتبــر احــد أهــم مصــادر نمــو
الســيولة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وان معظــم الدراســات التطبيقيــة عــن
التضخــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية  .أن نمــو الســيولة المحليــة المضطــردة
تــؤدي حتمــا إلــى ارتفــاع معــدالت التضخــم جــدول رقــم (  ) 1يبيــن معــدالت التضخــم
فــي المملكــة .

( )67الحبيب،فايز « مبادئ االقتصاد الكلي « الطبعة الرابعة،مطابع الفرزدق التجارية،الرياض 2000،م .
( )68بــا مخرمة،احمــد و العصيمي،محمــود « المســاعد فــي مبــادئ االقتصــاد الكلي»الطبعــة الثانية،مطابــع
الصالــح 2006،م.
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معــدالت نمــو اإلنفــاق الحكومــي والقــروض المصرفيــة للقطــاع الخــاص والســيولة
المحليــة جــدول رقــم ( ) 1

أسباب التضخم االقتصادي في المملكة :
إن كل مــا ذكــر يســاعدنا فــي تســليط الضــوء علــى أهــم األســباب التــي أدت إلــى ظهــور
التضخــم وكمــا ذكرنــا أن هنالــك أســبابا داخليــة وأخــرى خارجيــة تســاهم مجتمعــة فــي
ظهــور التضخــم فــي المملكــة وهــذه األســباب نوجزهــا فــي اآلتــي :
األسباب الداخلية :
1.1شــهد الطلــب الكلــي فــي االقتصــاد الســعودي بــكل مكوناتــه نمــوا متســارعا حيــث
حقــق الطلــب الكلــي فــي عــام  2000و 2006معــدالت نمــو  13.5و  % 14.5علــى
النحــو التالــي  .وهــذا النمــو المتســارع للطلــب الكلــي يواكــب نمــو كافــي .
2.2نمــت الســيولة المحليــة نمــو غيــر مطــرد .وهــذا النمــو المتســارع للســيولة فــي حــج
الســيولة المحليــة يعــزي غالــى شــكل رئيســي بمصدريــن هاميــن :
اإلنفاق الحكومي .
القروض المصرفية للقطاع الخاص .
األسباب الخارجية :
أن المملكــة العربيــة الســعودية ذات اقتصــاد مفتــوح حيــث ال توجــد فيــه قيــود
تذكــر علىحركــة الســلع واألمــوال كمــا أن القاعــدة اإلنتاجيــة لهــذا االقتصــاد محــدودة
هــذا باإلضافــة إلــى تنامــي الطلــب علــى الســلع المســتوردة  .كل ذلــك يجعــل المملكــة
عرضــة للتضخــم المســتورد  .ينعكــس التضخــم المســتورد علــى المســتوى العــام
لألســعار فــي المملكــة مــن خــال :
1.1اختــارت المملكــة ســعر الصــرف إذا ربطــت الريــال بالــدوالر ممــا يترتــب عليــه أي ارتفــاع
أو انخفــاض فــي قيمــة ( ســعر الصــرف ).
2.2ارتفــاع التضخــم فــي الــدول التــي تشــكل واردات المملكــة منهــا نســبة كبيــرة مــن
إجمالــي واردات دول االتحــاد األوربــي وأمريــكا واليابــان إلــى ارتفــاع معــدالت التضخــم
محليــا .
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المبحث الثاني
آثار ووسائل ومعالجة التضخم االقتصادي
المطلب األول  :أثار التضخم االقتصادي
المطلب الثاني  :وسائل معالجة التضخم
المطلب األول  :أثار التضخم االقتصادي
يرجــع القلــق الشــديد مــن تواجــد التضخــم مــن اآلثــار االقتصاديــة و االجتماعيــة والتــي
يمكــن إنجازهــا فيمــا يلــي:
1.1يترتــب علــى التضخــم إضعــاف ثقــة األفــراد فــي العملــة وإضعــاف الحافــز علــى االدخار
فــإذا انخفضــت قيمــة النقــود أدى ذلــك إلــى فقــدان وظيفتهــا كمســتودع للقيمــة
وهنــا يزيــد التفضيــل الســلعي علــى التفضيــل النقــدي وبتالــي يلجــأ األفــراد إلــى تحويــل
مــا بقــي لديــه مــن أرصــدة إلــى ذهــب وعمــات أجنبيــة مســتقلة تقريبــا إلــى شــراء
ســلع معمــرة فقــارات .
2.2اختــاف ميــزان المدفوعــات وذلــك بزيــادة الطلــب علــى إســتراد و انخفــاض حجــم
الصــادرات .
3.3يؤدي التضخم إلى توجيه رؤوس األموال إلى فروع النشاط االقتصادي .
4.4يترتــب علــى اســتمرار تصاعــد األســعار ارتبــاك فــي تنفيــذ المشــروعات واســتحالة تحديــد
تكاليف إنشــائها
5.5يترتــب علــى التضخــم ظلــم اجتماعــي بحيــث يؤثــر علــى أصحــاب الدخــول الثابتــة
وعملــة األســهم ويســتفيد أصحــاب الدخــول مــن التغيــر .
 6.6يعيــق التضخــم التوزيــع فــي الدخــول والثــروات يغلق موجــة التوتر والتذمــر االجتماعي
والسياســي الضــروري لدفــع عجلة التنمية االجتماعيــة واالقتصادية )69( .
المطلب الثاني  :وسائل معالجة التضخم
يمكــن عــاج التضخــم إمــا بواســطة السياســة الماليــة بأدورتهــا المختلفــة وعــن طريــق
السياســة النقديــة بأدواتهــا المختلفــة ويمكننــا إيجــاز هــذه اإلجــراءات كل مــن السياســات
الســابقة بعدمــا تعــرف السياســة النقديــة والسياســة الماليــة .
الطريقة األولى  :السياسة النقدية وأدواتها :
تعريــف السياســة النقديــة بأنهــا تلــك السياســة ذات عالقــة بالنقــود والجهــاز المصرفــي
والتــي تؤثــر علــى عــرض النقــود إمــا بزيــادة حجمهــا أو اإلقــال منهــا .
والسياســة النقديــة المضــادة إلــى التضخــم هــي التــي تقــوم علــى تقليــص كميــة النقــود
انكمــاش فــي االئتمــان المصرفــي بواســطة األدوات التاليــة:
1ـ ســعر أو معــدل الفائــدة  :وهــو الســعر الــذي تتعامــل فيــه البنــوك التجاريــة مــع األفــراد
أي مــا هــو يحصــل عمليــة األفــراد مقابــل مدخراتهــم لــدى البنــوك التجاريــة .
تلتــزم البنــوك التجاريــة بالحــد األعلــى لســنة الفائــدة التــي يحــدده البنــك المركــزي وهــو
الوحيــد الــذي لــه الصالحيــة (الحــق) فــي تغيــر هــذا الســعر فــي حالــة التضخــم حيــث
يتــم امتصــاص الكتلــة الزائــدة مــن الســيولة عــن طريــق أســعار الفائــدة علــى الودائــع
ألفــراد أفــراد أو المؤسســات إليــداع أموالهــم .

( )69الدكتــور إســماعيل عبــد الرحمــان ودحوبــي موســى عريقــات ك مفاهيــم أساســية فــي علــم االقتصــاد الكلــي
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 2ـ ســعر أو معــدل الخصــم  :وهــو الســعر الــذي تتعامــل بــه البنــوك المركزيــة مــع
التجاريــة وهــو أعلــى بقليــل مــن معــدالت الفائــدة حتــى تســتطيع البنــوك التجاريــة
تحقيــق بعــض الربــح المــادي.
 3ـ نســبة االحتيــاط القانونــي :وهــي النســبة التــي البــد أن يحتفــظ بهــا البنــك التجــاري
مــن كل وديعــة تــداع فيــه وهــي علــى شــكل نقــود ســائلة لــدى البنــك المركــزي
وال يحصــل مقابلهــا علــى فائــدة .
 4ـ عمليــة الســوق المفتوحــة :ويتمثــل ذلــك فــي قيــام البنــك المركــزي شــراء أو بيــع
ســندات الحكومــة مــن البنــوك التجاريــة بهــدف الرفــع من احتياطاتهــا النقديــة لتمكينها
مــن االقتــراض أمــا إذا أداع البنــك المركــزي الســاندات إلــى البنــوك التجاريــة ممــا يــؤدي إلى
تقليــص احتياطاتهــا النقديــة وبتالــي امتصــاص الكتلــة الزائــدة = تســاعد أدوات السياســة
النقديــة بتحكــم فــي كميــة النقــود المعروضــة إمــا بزيادتهــا فــي حالــة االنكمــاش
أو تقليصهــا فــي حالــة التضخــم إذن تعتبــر وســيلة هامــة مــن وســائل التحكــم فــي
التضخــم
الطريقة الثانية  :لعالج التضخم والتي تتمثل في السياسة المالية وأدواتها.
يقصــد بسياســة الماليــة سياســة الحكومة فــي تحديد المصــادر المتلفة لــأدوات العامة
لدولــة وتحديــد أهميــة هــذه المصــادر مــن جهــة وتحديــد الكيفيــة التــي تســتخدم بهــا
مــن جهــة أخــرى لتمويــل اإلنفــاق العــام بحيث تحقــق األهــداف االقتصاديــة و االجتماعية
لدولــة وأهــم أدواتهــا هــي :
1ـ الضرائــب بكافــة أنواعهــا  :مثــل ضرائــب الشــركات والرســوم الجمركية الغير المباشــرة
علــى الســلع المحليــة أو المســتوردة وتحــد سياســة الحكومــة الضريبــة ومــا يتناســب مــع
أهدافهــا العامــة التــي تعكــس إســتراتجية الحكومة .
فالجــداول المختلفــة لضريبــة الدخــل تعتبــر مــن األدوات الهامــة التــي يمكــن أن تلعــب
دورًا مميــزا فــي إعــادة توزيــع الدخــل القومــي باإلضافــة إلــى اعتبارهــا أداة هامــة
لحمايــة المنتجــات المحليــة والصناعــات الوطنيــة الناشــئة .
 2ـ اإلنفــاق الحكومــي :فحجــم اإلنفــاق الحكومــي وكيفيــة توزيــع مســتوى النشــاط
فــي كل القطاعــات االقتصاديــة ومــا يرتبــط بــه مــن نشــاطات إنتاجيــة أخــرى أي تحويــل
النفقــات الحكوميــة عــن طريــق زيــادة الضرائــب أو لتقليــل النفقــات الحكوميــة بالقــدر
الــذي يضــر بنشــاط االقتصــادي أو تأجيــل ببعــض مشــروعات االقتصاديــة.
 3ـ الديــن العــام  :تعتبــر السياســة الدولــة اتجــاه الديــن العــام من حيــث حجمه ومعدالت
نمــوه وســبيل الحصــول عليــه مــن الوســائل المهمــة فــي تأثيــر علــى مســتوى النشــاط
االقتصادي،أمــا إذا كانــت الموازنــة العامــة تتحقــق فائــض فــإن حجــم هــذا الفائــض
يمكــن أن يؤثــر بصفــة مختلفــة علــى االقتصــاد الوطنــي .
توجد إجراءات أخرى معالجة لتضخم منها:
*الرقابــة المباشــرة علــى أســعار بوضــع حــد أقصــى وحــد أدنــى لهــا و اســتخدام نظــام
البطاقــات فــي توزيــع الســلع الضروريــة
* إنتاج بعض السلع الضرورية على حساب بعض السلع الكمالية
* الرقابــة علــى األجــور فهــي ضروريــة إلنفــاق األســعار واألجــور وكذلــك تخفيــض القيــود
علــى الــواردات يســاعد فــي زيــادة عرض الســلع األساســية وتخفيــض الضغــوط التضخمية
ومــن اإلجــراءات التــي تســاعد علــى عــاج التضخــم رفــع اإلنتاجيــة بشــكل عــام وزيــادة
حجــم االدخــار القومــي)70( .
( )70الدكتور  :إسماعيل عبد الرحمان،الدكتور عربي موسى عريقات،مرجع سابق ص( 156ـ)160
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اإلطار العملي للدراسة
المبحث الثالث
واقع االرملة السعودية بين الدخل األسري والتضخم االقتصادي .
أجريــت هــذه الدراســة عــن أحــوال األرامــل الالتــي يعشــن فــي أجــزاء متعــددة مــن
المملكــة العربيــة الســعودية وعــن أحوالهــن المعيشــية مــا بيــن الدخــل األســري
والتضخــم االقتصــادي  .وقمــن بتوزيــع االســتبيان المبيــن أدنــاه الــذي ضــم عــدد مــن
األســئلة ذات عالقــة بالموضــوع الــذي نحــن بصــدده وقــد شــمل االســتبيان ( ) 50
أرملــة مــن معــدالت األســر  .وقــد أجريــت الدراســة ووزعــت اســتمارات االســتبيان فــي
مناطــق متعــددة مــن المملكــة .
مجتمع الدراسة :
بشــكل متنــوع مــن األرامــل الســعوديات اللواتــي يعشــن ظــروف معيشــية واقتصاديــة
صعبــة مــن ظاهــرة التضخــم االقتصــادي.
عينة الدراسة :
شــملت العينــة (  ) 40امــرأة مــن األرامــل الســعوديات فــي مناطــق متعــددة مــن
المملكــة .
أدوات جمع البيانات :
استخدمت في هذه الدراسة االستبيان كأداة لجمع البيانات .
استمارة االستبيان
خاصة باألرامل
أ ) المعلومات الشخصية :
			
االسم :
المهنة :

العمر 		 :

المؤهل :

عمل الزوج المتوفي :
ب ) مصادر المعيشة :
							
أ ) من األهل
				
ج ) مصادر أخرى ( اذكريها )

ب ) راتب تقاعد
د ) ال توجد

ج ) الرغبة في العمل :
			
أ ) ارغب

ج ) رغبة كبيرة

			
ب ) ال ارغب
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إن األرامــل اللواتــي تشــملهن الدراســة مــن فئــات عمريــة مختلفــة فــي العمــر تتــراوح مــا
بيــن (  ) 17عــام إلــى مــا فــوق (  ) 59عــام ولذلــك اختلفــت معيشــتهن ويوضــح الشــكل
التالــي توزيعهــن :

														
														
														
														
														
													
الفئات العمرية
يبيــن الشــكل أعــاه أن ثلــث عــدد األرامــل فقــدوا ازواجهــن ألســباب مختلفــة ولــذا يمكــن
القــول أن شــريحة األرامــل اللواتــي شــملتهن الدراســة ذات نســبة مهمــة مــن النســاء
الصغيــرات الالئــي فقــدن أزواجهــن واألزواج الوحيديــن كانــوا المعيليــن لألســرة
النسبة المئوية للتحصيل الدراسي لألرامل
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يوضــح الشــكل أعــاه أن نســبة مرتفعــة ( ) %40مــن األرامــل اللواتــي شــملتهن
الدراســة غيــر متعلمــات ( أميــات ) وأن نســبة مقاربــة (  ) %30المكمليــن تعليمهــن
فــي المرحلــة االبتدائيــة بينمــا لــم تحصــل منهــن ســوى  %2علــى الشــهادة الجامعيــة
 .وال شــك أن الســبب يعــود إلــى أن نســبة البعــض مــن األرامــل (  ) %78األميــات فــي
الشــريحة التــي شــملتها الدراســة كبيــرات بالعمــر تقــع أعمارهــن مــن  59فمــا فــوق .

مــن خــال الشــكل أعــاه معظــم األرامــل التــي شــملتهم الدراســة (  ) % 95ربــات
بيــوت ( بــدون عمــل ) وأن األرامــل الحاصــات علــى فــرص عمــل ( موظفــات ) ال تتجــاوز
نســبتهم  %5كمعــدل لألرامــل باألعمــار القــادرة علــى العمــل مــا بيــن  50-20ســنة
وهــذه النســبة تبــدو مالئمــة مــع تعليــم هــذه الفئــة العمريــة التــي حصلــت علــى
 %7منهم على الكلية أو التعليم الجامعي .

أظهــرت نتائــج االســتبيان أن نســبة كبيــرة مــن األرامــل فــوق ( ) % 75غيــر راغبــات
فــي العمــل بيــن ( ) % 10يرغبــن بشــدة فــي العمــل  .وإذا نظرنــا فــي ظــروف
األرامــل اللواتــي يرغبــن بالعمــل بشــدة نجــد أن نســبة األميــات واطئــة فــوق () %13
قــد حصلــت منهــن  %80علــى التعليــم مــا بيــن االبتدائيــة فــي حيــث أكملــت %6
منهــن تعليمهــن الجامعــي بالمقارنــة مــع األرامــل غيــر الراغبــات بالعمــل بيــن األميــات
منهــن يشــكل نصــف العــدد .
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كمــا أن مــا يقــارب نصــف عــدد األرامــل الراغبــات بالعمــل بشــدة (  ) % 44تعيــش
مــع األهــل ممــا يجعــل معيشــتهن واحتياجــات أوالدهــن عبئــا جديــدا علــى
أهالهــن ويجعلهــن دائمــات التطلــع علــى تمكيــن أوضاعهــن والحصــول علــى
المــوارد بشــكل مســتقل ممــا يزيــد صعوبــة أوضــاع هــؤالء األرامــل ويحفزهــن
للبحــث عــن عمــل هــو نســبة إعالتهــم المرتفعــة لأليتــام التــي تعــادل ( ) 5
أطفــال لــكل أرملــة ال تملــك مــوردا أو ســكنا مســتقل .
بينمــا يعتمــد ( ) % 34مــن األرامــل علــى تقاعــد أزواجهــن بينمــا ينفــق أهلهــن
علــى ( ،) % 40وتحصــل  %5مــن هــؤالء األرامــل علــى المســاعدات الماليــة
مــن طــرق أخــرى مثــل الجمعيــات الخيريــة والمســاعدات الماليــة مــن األهــل
والضمــان وغيرهــا .
نسبة االرامل حسب مصادر المعيشة

الخاتمة :
فــي ختــام بحثــي هــذا اشــير إلــى أهميــة عمــل األرملــة الســعودية فــي
المجتمعــات المتعــددة أو العمــل اإلضافــي الــذي يســاعدها فــي تلبيــة
حاجاتهــا ومواجهــة التضخــم االقتصــادي فــي الظــروف الحاليــة والبــد لنــا
نحــن كمواطنيــن ومواطنــات فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  2030أن نســعى فــي
مســاعدتها ومــد يــد العــون لهــا بمــا يكفــل اســتقرارها وحفــظ كرامتهــا .
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التوصيات :
رأت الباحثــة أن تقــدم هــذه التوصيــات نظــرا لنتائــج الدراســة التــي قامــت بهــا
ومقابلتهــا مــع أفــراد عينــة البحــث ومبنيــة علــى واقعهــن المعاش،وفيهــا تقتــرح
الباحثــة هــذه التوصيــات :
1.1مــن الضــروري إخــراج هــذه الشــريحة الكبيــرة مــن األرامــل وإســنادهن ماديــا مــن
خــال تزويدهــن بقــروض أو منــح صغيــرة تعــود بالفائــدة لهــن لتصــدي
مشــكلة التضخــم االقتصــادي .
2.2توفيــر فــر ص وظيفيــة لهــن وتعزيــز الثقة في نفوســهن إلرجاع الــروح الطموحة
لديهــن وإشــعارهن بــان المســتقبل الزاهــر ال يــزال أمامهــن بــدال مــا يشــعرون
بــان األبــواب مغلقــة إمامهــن .
3.3على الجهات المسؤولة إقامة دورات لألرامل وتدريبهن وتأهيلهن .
4.4ضــرورة توفيــر فــرص عمــل مناســبة لهــن لتأمينيهــن وســد حاجاتهــن وحاجــات
أيتامهــن .
5.5مــن الضــروري أن يكــون لألرامــل واأليتــام حــق األفضليــة عنــد التقديــم علــى
فــرص العمــل المتوفــرة .
6.6ضرورة توفير الدعم واإلسناد االجتماعي واالقتصادي لألرامل .

المراجع :
.1.1احمد العصيمي محمود،المساعد في مبادئ االقتصاد الكلي،مطابع الصالح. 2006،
2.2إمامــة مكــي محمد،العالقــة النســبية بيــن التضخــم وعــرض النقــود فــي الســودان،مجلة العلــوم
االقتصادية،عــدد . 20156
3.3التضخم العالمي والتخلف االقتصادي،المهدي محمد،معهد اإلنماء،بيروت 1978،م .
4.4الحبيب فايز،مبادئ االقتصاد الكلي،مطابع الفرزدق التجارية،الرياض 2000،م .
5.5عبد الوهاب علي،مبادئ االقتصاد،جزء،2دار المعرفة بيروت،سنة. 1983
6.6مارتن لوثر ،التضخم االقتصادي وأثره ،موقع االقتصادية االلكترونية2009/3/1،م .

7.7المنسي محمد،األرملة والمجتمع،دار الميسرة للنشر والتوزيع1983،م .
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مؤشــرات الضغــوط التــي تواجــه المــرأة العاملــة
فــي المستشــفيات فــي مدينــة الجــوف

إعداد
أ.سارة أحمد عبد الكريم الصليع
وزارة الصحة  -منطقة الجوف

392

الفصل األول :المقدمة:
ُوجــدت كثيــر مــن الدراســات اهتمــت اهتمامــا بالغــً بضغــوط العمــل في شــتى المجاالت
بمــا فيهــا المجــال الصحــي للذكــور واإلنــاث ،ولــم تقتصــر الدراســات فــي محتواهــا
علــى الجانــب النفســي فقــط وإنمــا ركــزت علــى جوانــب أخــرى كاألعــراض الصحيــة التــي
تصيــب العامليــن فــي المستشــفى وكذلــك األداء الوظيفــي للمؤسســة التــي تهتــم
برعايــة المرضــى (األحمــدي.)11 :2002 ،
أمــا بالنســبة للدراســات التــي عنيــت بالمــرأة ومســببات ضغــط العمــل التــي تواجههــا
فذلــك يرتبــط بطبيعــة تكونيهــا النفســي الفســيولوجي الــذي تختــص بــه مــن ناحيــة
وطبيعــة المرحلــة العمريــة والخصائــص االجتماعيــة والبيئيــة مــن ناحيــة أخــرى
وذلــك يجعلهــا تختلــف عــن الرجــل فــي قدرتهــا علــى تحمــل ضغــط العمــل (غربــي
وآخــرون :2003،ص .)51
فالمــرأة فــي العصــر الحديــث مــع تعــدد أدوارهــا داخــل المنــزل وخارجــه تشــغل دوريــن
اجتماعييــن متكامليــن وإشــغال مثــل هذيــن الدوريــن قــد يعرضهــا إلــى مشــكالت
نفســيه وأعــراض صحيــة ممــا يــؤدي إلــى تقصيرهــا فــي العمــل (الحســن)2014 :2005،
وواجــب مثــل هــذا البحــث هــو تحديــد مصــدر الضغــط ومــن ثــم معالجتــه عــن طريــق
تحديــد أدوار عمــل المــرأة داخــل المستشــفيات والقطاعــات الصحيــة األخــرى.
يســتهدف هــذا البحــث دراســة مؤشــرات الضغــوط التــي تواجــه المــرأة العاملــة فــي
المستشــفيات فــي مدينــة الجــوف عــن طريــق وصــف الضغــوط التــي تواجــه المــرأة
العاملــة فــي المستشــفى فــي مدينــة الجــوف ،ومصــادر هــذه الضغــوط ،واألعــراض
النفســية والجســدية التــي تعتــري المــرأة العاملــة كنتيجــة للعمــل فــي المستشــفى.
وقــد رتبــت فصــول البحــث علــى النحــو التالــي :حيــث تحــدث الفصــل األول عــن مشــكلة
البحــث وأهميتــه واألهــداف والتعريفــات اإلجرائيــة ،باإلضافــة إلــى حــدود البحــث ،أمــا
الفصــل الثانــي فيتعلــق بأدبيــات البحــث عــن طريــق التطــرق لإلطــار النظــري لمفهــوم
ضغــط العمــل وتعريفــه باإلضافــة إلــى النظــرة لعمــل المــرأة بالمنظــور الصحــي،
والنفســي واالجتماعــي ،والشــرعي وكذلــك القانونــي .أضــف إلــى ذلــك اســتعراض عــدد
مــن الدراســات الســابقة المتعلقــة بموضــوع البحــث .أمــا الفصــل الثالــث فتنــاول اإلطــار
المنهجــي للبحــث مــن حيــث التعــرف علــى المنهــج العلمــي المســتخدم ،ومجتمــع
وعينــة البحــث ،واألداة المســتخدمة لجمــع البيانــات وطــرق تحليــل البيانــات ،وفــي
الفصــل الرابــع تــم عــرض وتحليــل البيانــات باســتخدام الطــرق اإلحصائيــة واســتخراج
النتائــج باإلضافــة إلــى تفســير هــذه النتائــج عــن طريــق ربطهــا مــع عــدد مــن نتائــج
الدراســات الســابقة ومــن ثــم مقارنــة هــذه النتائــج مــع نتائــج البحــث الحالــي ومعرفــة
أوجــه الشــبه واالختــاف .والفصــل الخامــس واألخيــر خصــص لعــرض خالصــة النتائــج
والتوصيــات التــي خلــص إليهــا هــذا البحــث فيمــا يتعلــق بدراســة مؤشــرات الضغــوط
التــي تواجــه المــرأة العاملــة فــي المستشــفيات فــي مدينــة الجــوف.
مشكلة البحث:
تحــدث ( )Cox 31 :2010 ،Tأن ضغــط العمــل يحــدث عندمــا ال تتوافــق متطلبــات العمــل
مــع قــدرة العامليــن علــى تحقيقهــا ممــا يؤثــر ســلبيا علــى العامليــن فــي أي قطــاع ال
ســيما القطــاع الصحــي.

393

ضغــط العمــل بطبيعــة الحــال يؤثــر ســلبيا علــى األداء الوظيفــي للعامليــن بالمستشــفى
ســواء مــن الذكــور أو اإلنــاث ،ولكــن اإلنــاث قــد يؤثــر ضغــط العمــل لديهــن علــى دورهــا
االجتماعــي (اإلبراهيمــي.)110: 2015،
فــي دراســة مؤشــرات الضغــوط التــي تواجــه المــرأة العاملــة فــي المستشــفيات فــي
مدينــة الجــوف يجــب أن نســأل عــدة أســئلة لجلــب المعلومــات ومــن ثــم معرفــة ماهــي
أهــم المؤشــرات فــي ذلــك ومــن ثــم إدراج عــدد التوصيــات لمعالجــة مصــدر الضغــوط
وتحديــد أدوار المــرأة للعمــل فــي المستشــفى بمــا يتوافــق مــع طبيعتهــا النفســية
والجســدية.
أهداف البحث :
1.1التعــرف علــى الضغــوط التــي تواجــه المــرأة العاملــة فــي المستشــفيات فــي مدينــة
الجــوف؟
 2.2التعــرف علــى مصــادر الضغــط التــي تواجههــا المــرأة العاملــة فــي المستشــفيات في
مدينــة الجوف؟
 3.3التعــرف علــى األعــراض الجســدية التــي تعانــي منها المــرأة العاملة في المستشــفيات
فــي مدينــة الجوف؟
4.4التعــرف علــى العالقــة بيــن األعــراض الجســدية التــي تعانــي منهــا المــرأة العاملــة
فــي المستشــفيات فــي مدينــة الجــوف وضغــط العمــل؟
 5.5التعــرف علــى األعــراض النفســية التــي تعانــي منهــا المــرأة العاملــة في المستشــفيات
فــي مدينــة الجوف؟
6.6التعــرف علــى العالقــة بيــن األعــراض النفســية التــي تعانــي منهــا المــرأة العاملــة فــي
المستشــفيات فــي مدينــة الجــوف وضغــط العمــل؟
أسئلة البحث:
1.1ما الضغوط التي تواجه المرأة العاملة في المستشفيات في مدينة الجوف؟
2.2مــا مصــادر الضغــط التــي تواجههــا المــرأة العاملــة فــي المستشــفيات فــي مدينــة
الجــوف؟
3.3مــا األعــراض الجســدية التــي تعانــي منهــا المــرأة العاملــة فــي المستشــفيات فــي
مدينــة الجــوف؟
4.4مــا عالقــة األعــراض الجســدية التــي تعانــي منهــا المــرأة العاملــة فــي المستشــفيات
فــي مدينــة الجــوف بضغــط العمــل؟
5.5مــا األعــراض النفســية التــي تعانــي منهــا المــرأة العاملــة فــي المستشــفيات فــي
مدينــة الجــوف؟
6.6مــا عالقــة األعــراض النفســية التــي تعانــي منهــا المــرأة العاملــة فــي المستشــفيات
فــي مدينــة الجــوف بضغــط العمــل؟
أهمية البحث:
أوضــح (  )2014 ،Olean Sأن مــن أكبــر نتائــج ضغــط العمــل بالنســبة للمــرأة العاملــة هــي
غيابهــا عــن المستشــفى فتــرة العمــل ممــا يعــود ســلبا علــى الرعايــة الصحيــة وأداء
المستشــفى بشــكل عــام ،فمــن الناحيــة التنظيميــة ال يوجــد شــك أن الضغــط فــي حيــاة
العمــل سيســبب تحــدي لتحقيــق أهــداف المنظمــة ،هــذا الضغــط ســيؤدي إلــى تحقيــق
نتائــج ضعيفــة فــي المؤسســة والتــي بدورهــا تؤثــر ســليبا علــى الجانــب االقتصــادي
للمؤسســة فضــا عــن الدولــة بشــكل أكبــر.
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وكذلــك اجتماعيــا ضغــط العمــل بالنســبة للمــرأة العاملــة سيتســبب بعــدم المقــدرة علــى
التوفيــق بيــن حياتهــا المهنيــة وواجباتهــا االجتماعيــة .أيضــا صحيــا ضغــط العمــل فــي
القطــاع الصحــي سيتســبب فــي أعــراض صحيــة ســلبية كألــم الظهــر ،والشــعور بالتعــب
واإلرهــاق .أخيــرا نفســيا ضغــط العمــل يتســبب فــي أعــراض نفســية بالنســبة للمــرأة العاملــة
كالحساســية تجــاه النقــد وغيرهــا مــن األعــراض.
التعريفات اإلجرائية:
الضغــوط :هــي اســتجابة تكيفيــه لــدى الفــرد تختلــف باختــاف خصائــص الفــرد نتيجــة
للتفاعــل مــع البيئــة وتتمثــل فــي اختــال التــوازن الداخلــي للجســم ممــا يــؤدي غالبــا
للمشــكالت الصحيــة الجســمية والنفســية.
ّ
الموظــف أثنــاء عملــه ،والتــي تسـ ّبب
ضغــوط العمــل :مجموعــة المواقــف التــي يتعـ ّـرض لهــا
لــه العديــد مــن المشــاكل النفســية والجســدية كالتعــب واإلرهــاق ،واالكتئــاب والتو ّتــر ،وقــد
يكــون مصدرهــا الشــخص نفســه أو مــكان العمــل الــذي يعمــل بــه.
المستشفى:
عرفــت منظمــة الصحــة العالميــة بــأن المستشــفى هــي ” :تنظيــم طبــي جــزء أساســي مــن
تنظيــم اجتماعــي ،وظيفتــه تقديــم رعايــة صحيــة كاملــة للســكان عالجــا ووقايــة وتعليمــا
وبحثــا ودراســة ”
خصائص الدور:
هــي المســؤوليات والصالحيــات التــي تقــع على عاتــق الموظف داخل المؤسســة كخصائص
الــدور بالنســبة للعامــل فــي المجــال طبــي تكــون مســؤوليته وصالحيتــه لتحديــد التشــخيص
والعــاج ،وقدرتــه علــى اتخــاذ قــرارات طبيــة ولــو ترتــب عليها نتائــج خطيرة.
اإلمكانات المساندة:
هــي اإلمكانــات التــي تســاعد الموظفــة فــي المستشــفى علــى القيــام بدورهــا بأكمــل وجــه
كمكتــب العمــل ،واألجهــزة وغــرف الفحــص ،وكفايــة وكفــاءة الزميــات والضوابــط اإلداريــة
لتنظيــم دخــول وخــروج المرضــى.
العوامل المهنية والتنظيمية:
العوامــل المهنيــة هــي العوامــل التــي تتعلــق بشــأن الموظــف أثنــاء عملــه مثــل اكتســاب
مهــارات جديــدة ،التعامــل مــع حــاالت مرضــى متنوعــة ،واالســتقرار الوظيفــي ،والعوامــل
التنظيميــة عوامــل تتعلــق بــإدارة الموظفيــن أو القطــاع مثــل الســلطة والطريقــة التــي ُتــدار
بهــا المستشــفى.
طبيعة العمل:
وهــو الجــو العــام للموظفــة كالقــدرة علــى الموازنــة بيــن الوظيفــة والحيــاة الخاصــة،
ومســتوى األعبــاء التــي تتلقاهــا يوميــا ،وزمــن العمــل خــال اليــوم ،والعمــل فــي الليــل
والنهــار ،واألعمــال اإلضافيــة كاألنشــطة التطوعيــة واألعمــال اإلداريــة.
العالقة مع الزمالء:
وتعنــي التعامــل مــع الزمــاء فــي نفــس المستشــفى مــن قبــل الموظفــة كالتعامــل
مــع زمــاء وزميــات مــن جنســيات مختلفــة ،والتعامــل مــع جنــس الرجــال وطبيعــة هــذا
التعامــل ســواء كان ســلبيا أو إيجابيــا كالتعــاون أو التعــرض للمضايقــة.
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األعراض الجسدية:
وهــي األعــراض الصحيــة الجســدية التــي تتعــرض لهــا الموظفــة وتســبب لها ضغطا بســبب
العمــل مثــل الشــعور بالتعــب واإلنهــاك ،ألــم العضــات ،آالم الظهــر واضطــراب المعدة.
األعراض النفسية:
وهــي األعــراض الصحيــة النفســية التــي تتعــرض لهــا الموظفــة وتســبب لهــا ضغطــا بســبب
العمــل مثــل القلــق بشــأن األخطــاء أو تصرفــات الماضــي ،الشــعور بالحساســية تجــاه
النقــد ،وصعوبــة التركيــز أو ســهولة الشــرود.
حدود البحث:
يهتــم هــذا البحــث بمعرفــة مؤشــرات الضغــوط التــي تواجــه المــرأة العاملــة فــي
المستشــفيات مــن الكــوادر الطبيــة فــي مدينــة الجــوف ،ومــن ثــم فــإن هــذا العمــل قــد
واجــه بعــض الحــدود:
1.1المجــال المكانــي أو الجغرافــي :مستشــفيات مدينــة الجــوف بمــا فيهــا ســكاكا
(مستشــفى األميــر متعــب ،مستشــفى الملــك عبــد العزيــز التخصصــي) ،دومــة الجنــدل
( ،مستشــفى دومــة الجنــدل العــام) ،طبرجــل ( ،مستشــفى طبرجــل العــام).
2.2المجــال البشــري :الكــوادر الطبيــة مــن النســاء (طــب بشــري ،طــب أســنان ،تمريــض ،عــاج
طبيعــي ،عــاج وظيفــي ،نطــق وتخاطــب ،صيدلــة ،مختبــرات طبيــة).
3.3المجال الزمني :عام 1438هـ \ 2017م.
الفصل الثاني :أدبيات البحث والدراسات السابقة :
أدبيات البحث:
أوال :اإلطار النظري:
مفهوم الضغوط:
مصطلــح الضغــوط مــن أكثــر المصطلحــات عرضــة لســوء االســتخدام مــن قبــل الباحثيــن ;
حيــث غالبــا مــا يســتخدم للتعبيــر عــن الســبب والنتيجــة فــي آن واحــد وذلــك نتيجــة للخلــط
القائــم بيــن العوامــل المســببة للشــعور بالضغــط ()pressureوبيــن النتيجــة وهــي الشــعور
بالضغــط (.)1997:18 ،stress). (Williams
يــرى بيــر  ) )1987 ،Beehrأن حــل هــذا االختــاف الــذي يصــل إلــى درجــة التناقــض فــي
اســتخدام مصطلــح « الضغــوط « هــو عــدم اســتخدام هــذا المصطلــح نهائيــا،
واســتبداله بمصطلــح مســببات الضغــوط واإلجهــاد ،وجعــل مصطلــح الضغــوط يختــص
بحقــل أو مجــال الدراســة.
مصادر ضغوط العمل:
يعــرف بيــر  ) )1987 ،Beehrأن مصــادر ضغــوط العمــل هــي الجوانــب المختلفــة بيئــة الفــرد
والتــي تســبب اإلجهــاد ،وقــد صنفــا (ســوزان كارترايــت وكاري كوبــر  )1998،مصــادر ضغــوط
العمــل إلــى أمــور داخليــة متعلقــة بالوظيفــة كطبيعة الدور فــي المنظمــة ،والعالقات في
العمــل ،وأمــور خارجيــة ال تتعلــق بالعمــل كالتطــور الوظيفــي وهيــكل ومنــاخ المنظمــة
وكل تلــك األمــور تعــود للفــرد.
عمل المرأة من الجانب الصحي:
وضــح ) )1998، Cooper C & Cartwright Sأن مــن أهــم األعــراض الجســدية الممثلــة بضغــط
العمــل المتعلقــة بالفــرد هــي ارتفــاع ضغــط الــدم ،اإلدمــان ،العصبيــة ،آالم الصــدر ،وأهــم
األعــراض النفســية هــي األمــراض العقليــة ،اإلضــراب ،الحــوادث المتكــررة والشــديدة وفتــور
396

الشــعور أو الالمبــاالة ،كمــا أن هنــاك أعــراض متعلقــة بالمنظمــة كالغيــاب والــدوران
الوظيفــي ومشــاكل العمــال وتدنــي التحكــم فــي الجــودة.
عمل المرأة من الجانب الشرعي:
يعــد اختــاط المــرأة بالرجــل أثنــاء فتــرة العمــل مــن أهــم مصــادر الضغــط لديهــا ولــم
يغفــل الشــرع اإلســامي عــن ذلــك فقــد قــدم (الشــيخ ،عبــد اهلل )2009،ورقــة عمــل
ضمــن فعاليــات دورة اإلعــداد الدعــوي للعامليــن فــي المجــال الطبــي أوضــح فيهــا أن مــن
أهــم ضوابــط عمــل المــرأة هــو البعــد عــن الخلــوة بالرجــل األجنبــي ،قــال ابــن عبــاس
ســمعت رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يخطــب ويقــول( :ال يخلــون رجــل بامــرأة إال
ومعهــا ذو محــرم) رواه اإلمــام البخــاري ومســلم واللفــظ لمســلم ،وكذلــك ضابــط البعــد
عــن االختــاط بالرجــال وذلــك ســدًا لذريعــة الفســاد واإلفســاد.
وبســبب القيــم الدينيــة التــي يتمســك بهــا أفــراد المجتمــع كان هنــاك فريــق مــن أفــراد
المجتمــع يتحفظــون ،وربمــا يمانعــون عمــل المــرأة خوفــً مــن أن تفشــل بالقيــام بدورهــا
األساســي كأم أو أن تضطــر إلــى الخــروج عــن الضوابــط الشــرعية (الزهرانــي )2011،ولكــن
الكثيــر مــن النســاء يرغبــن العمــل فــي المجــال الطبــي رغــم مالحظتهــن عوائــق تصدمهــن
وتردهــن عــن التفاعــل اإليجابــي فــي هــذا المجــال وهــذه العوائــق إمــا تنظيميــة أو إداريــة
نشــأت عليهــا مثــل هــذه األجهــزة ،أو عوائــق مــن بعــض الســلوكيات مــن أربــاب المهنــة.
مــن اآلمــال أيضــا أن يظهــر الفصــل فــي المجــال الطبــي فــي قنواتــه المتعــددة مــن طــب
وتمريــض وخدمــة للمجتمــع وأجهــزة إداريــة؛ أن يظهــر الفصــل بيــن الرجــال وبيــن النســاء.
هــذا ليــس حلمــً يــراود المــرء بــل هــو واقــع فــي كثيــر مــن بلــدان العالــم وهو واقع يشــهد
بإمكانيــة هــذا بــل يشــهد بنجاحــه أيضــً .ثــم إن الفصــل يعنــي التخلــص مــن الســلبيات
فــي هــذا المجــال والتــي مــن أهمهــا ضغــط العمــل الــذي يجعــل المــرأة ال تتفانــى فــي
عملهــا أو يــؤدي إلــى انســحابها مــن العمــل (الشــيخ. )2009،
وأوضــح (الطريفــي  )2014،أنــه يجــب أن ُيعلــم أنــه مــا مــن عالــم مــن علمــاء اإلســام علــى
مــر العصــور تحــدث عــن تحريــم مــرور المــرأة فــي الطرقــات واألســواق والمياديــن التــي
ال قــرار فيهــا وال جلــوس مســتمر وال ممازجــة وال احتــكاك ومماســة ،وإنمــا هــي عبــور
وحاجــات تنقضــي إذا فمكــث المــرأة مــع الرجــل لمــدة طويلــة يعــد مــن األمــور المحرمــة.
هنــاك عــدة آمــال علــى المــرأة العاملــة فــي المستشــفيات منهــا أن تبــرز المــرأة جديتهــا
فــي العمــل وتفصــل بيــن تحقيــق التقــدم المــادي ،وبيــن االنضبــاط الشــرعي ،وأن تخلــص
نيتهــا فــي خدمــة المؤسســة الصحيــة ،ونأمــل مــن العامليــن رجــا ً
ونســاء فــي هــذا
ال
ً
العمــل الطبــي أن يبــرزوا نموذجــً للمســلم والمســلمة الذيــن يجمعــون بيــن تمســكهم
بدينهــم وبيــن أخذهــم بأســباب التقــدم المــادي فــي هــذا العصــر الــذي نعيش فيــه ،ونأمل
مــن القائميــن علــى إدارة المستشــفيات أن يبــرزوا نشــاطا يختــص فــي نشــر الدعــوة وحــض
النــاس علــى الخيــر( .الشــيخ.)2009،
تجربة الفصل بين الجنسين في المستشفيات والتعليم:
مستشــفى الوفــاء بمدينــة عنيــزة بالمملكــة العربيــة الســعودية يعتبــر أحــد الصــروح الطبية
الخاصــة التــي حظيــت بثقــة الجميــع فيتميــز المستشــفى بعــدة مميــزات :أنــه المستشــفى
(الوحيــد) الــذي يتميــز بوجــود قســم نســائي خالــص  %100لكافــة األقســام فــي مختلــف
التخصصــات ،بأمهــر وأكفــأ استشــاريات وأخصائيــات التخديــر والنســاء والــوالدة واألطفــال
وحديثــي الــوالدة والجراحــة العامــة والجلديــة والتجميــل والباطنــة والجهــاز الهضمــي
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واألســنان ،وبأمهــر الممرضــات والفنيــات واإلداريــات المتميــزات ،وقــد أثبــت نجاحــه فــي
الفصــل بيــن الجنســين بــرأي عــدة مــن المرضــى تــم إجــراء حــوارا عــن هــذه المستشــفى
معهــن .
أمــا فــي التعليــم فــي عهــد الرئيــس جــورج بوش بــدأ القبول بفكرة إنشــاء مــدارس منفصلة
بأمريــكا ،وكذلــك فــي كل مــن إنجلتــرا ،والســويد ،وفنلنــدا ،وألمانيــا؛ حيــث يتــم الفصــل
خاصــة فــي حصــص المــواد العلميــة ،أمــا فــي فرنســا فقــد كان التعليــم الكاثوليكــي أول
ـدا عــن التعليــم الرســمي
مــن نــادى بعمليــة الفصــل ،وإن كان ذلــك فــي مــدارس خاصــة بعيـ ً
العلمانــي .وبعــد التجربــة أوضحــت النتائــج أن كال الجنســين الذكــور واإلنــاث حققــوا نتائــج
تحصيليــه مرتفعــة بعــد عمليــة الفصــل( .العطــار.)2005،
عمل المرأة من الجانب القانوني:
تحــدث النظــام فــي المــادة (  ) 149مــن قانــون العمــل الســعودي عــن األعمــال واألوقــات
التــي يحظــر علــى المــرأة أن تعمــل فيهــا ووســع فــي مجــال عمــل المــرأة فــي حــدود
مــا تســمح بــه الشــريعة اإلســامية،باعتبارها أســاس األنظمــة فــي المملكــة .وبهــذا
نســتطيع أن نحــدد األعمــال المشــروعة للمــرأة فــي النظــام :بأنهــا تلــك األعمــال التــي
تنطبــق عليهــا الشــروط النظاميــة والشــروط الفقهيــة .و نصــت المــادة (  ) 149مــن نظــام
العمــل أيضا،علــى نوعيــن مــن األعمــال ال يجــوز تشــغيل النســاء فيها،لمــا فــي مثــل
هــذه األعمــال مــن خطــورة علــى تكوينهــن الجســماني،فهي أعمــال شــاقة عليهــن،أو
تحتــاج إلــى جهــد متواصــل،أو لمــا تســببه هــذه األعمــال مــن ضــرر علــى صحتهن،وهــذان
النوعــان همــا األعمــال الخطــرة والصناعــات الضــارة (التويجــري.)2009،
ونصــت المــادة ( )150مــن نظــام العمــل الســعودي علــى حظــر عمــل المــرأة ليــ ً
ا ،فيمــا
بيــن غــروب الشــمس إلــى شــروقها ،لمــدة ال تقــل عــن إحــدى عشــرة ســاعة ،وبذلــك
يعتبــر عملهــا بالليــل غيــر مشــروع انطالقــً مــن مبــدأ الحفــاظ علــى صحــة وســامة
هــذه الفئــة مــن اإلرهــاق ،خاصــة فــي الليــل مراعــاة لخصوصيتهــن ،وواجباتهــن األســرية
(التويجــري.)2009،
عمل المرأة من الجانب النفسي واالجتماعي:
المــرأة تشــكل حجــر األســاس فــي التماســك االجتماعــي والتفاعلــي بيــن أفــراد المجتمــع
فمعاييــر المجتمــع تحتــم علــى الفــرد االلتــزام بهــا ويعــد الخــروج عنهــا خروجــا عــن
القيــم والتقاليــد وبذلــك تصبــح ســببا فــي إحــداث ضغــط العمــل إذا خرجــت عــن تلــك
المعاييــر المجتمعيــة (مصطفــى أبــو بكــر  ،)2004،ويرتبــط الضغــط االجتماعــي بالحالــة
النفســية أشــد االرتبــاط فأحــداث الحيــاة الضاغطــة تســبب االكتئــاب وخاصــة فــي غيــاب
الدعــم االجتماعــي المناســب (جمعــة الســيد يوســف ،)153 :2001،وتشــكل الضغــوط
النفســية األســاس الرئيســي الــذي تبنــى عليــه بقيــة الضغــوط األخــرى وهــو يعــد العامــل
المشــترك فــي جميــع أنــواع الضغــوط مثــل الضغــط االجتماعــي ،وضغــط العمــل الضغــوط
االقتصاديــة( .ســعد األمــارة.)3 :2001 ،
ثانيا :الدراسات السابقة:
 .١دراسة أسماء ابراهيمي ( )2015بعنوان:
« الضغوط المهنية وعالقتها بالتوافق الزواجي لدى المرأة العاملة «
وهــي دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن الممرضــات والمعلمــات بدائــرة طولقــة بواليــة
بســكرة ،قامــت بهــا الباحثــة أســماء ابراهيمــي لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي علــم النفــس
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المرضــي االجتماعــي ،وقــد هدفــت الدراســة إلــى معرفــة العالقــة بيــن الضغــوط المهنيــة،
والضغــوط الناتجــة عــن طبيعــة العمــل ،والضغــوط الناتجــة عــن بيئــة العمــل ،والضغــوط
الناتجــة عــن تعــدد األدواروالتوافــق الزواجــي للممرضــات والمعلمــات العامــات بدائــرة
طولقــة بواليــة بســكرة بالجزائــر وكذلــك معرفــة فيمــا إذا كانــت هنــاك فــروق بيــن
الممرضــات والمعلمــات فــي الضغــط المهنــي والتوافــق الزواجــي.
وقــد افترضــت الباحثــة فرضيــه عامة وهي أنــه توجد عالقة بين الضغــوط المهنية والتوافق
الزواجــي لــدى الممرضــات والمعلمــات العامــات بدائــرة طولقــة ،أمــا الفرضيـــات الجزئيـــة
فتتشــكل فــي أنــه توجــد عالقــة بيــن الضغــوط المهنيــة ،والضغــوط الناتجــة عــن طبيعــة
العمــل ،والضغــوط الناتجــة عــن بيئــة العمــل ،والضغــوط الناتجــة عــن تعــدد األدوار والتوافــق
الزواجــي للممرضــات والمعلمــات العامــات بدائــرة طولقــة ،وكذلــك توجــد فــروق ذات
داللــة إحصائيــة بيــن الممرضــات والمعلمــات فــي الضغــط المهنــي والتوافــق الزواجــي.
تكونــت عينــة الدراســة مــن  130مفــردة مــن فئتــي المعلمــات والممرضات،اســتخدمت
الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي وذلــك لمناســبته ألغــراض الدراســة ،هــو الــذي يعتمــد
علــى دراســة العالقــة بيــن متغيريــن أو أكثــر ،وكذلــك معرفــة اتجــاه العالقــة هــل هــي
عالقــة إيجابيــة أم ســلبية ،أمــا بالنســبة لــأداة فقــد اســتخدمت الباحثــة فــي هــذه
الدراســة أداتيــن تمثلتــا فــي اســتبيان الضغــوط المهنيــة ،واســتبيان التوافــق الزواجــي:
اســتبيان الضغــوط المهنيــة هــو اســتبيان مــن تصميــم الباحثــة تكــون مــن  46عبــارة موزعــة
علــى ثالثــة محــاور أساســية هــي  :الضغــوط الناتجــة عــن طبيعــة العمل،الضغــوط الناتجــة
عــن بيئــة العمــل والضغــوط الناتجــة عــن تعــدد األدوار  .واالســتبيان اآلخــر هــو اســتبيان مــن
تصميــم الباحثــة أيضــا تكــون مــن  53عبــارة موزعــة علــى ســبعة محــاور تتعلــق بالتوافــق
الزواجــي وقــد تــم التأكــد مــن صــدق وثبــات األداتيــن .اســتخدمت الباحثــة حزمــة بيانــات
 spssلتحليــل النتائــج عــن طريــق حســاب النســب المؤيــة ،التكــرارات ،االنحرافــات المعياريــة،
معامــل االرتبــاط ،المتوســط الحســابي واختبــار  Tلداللــة الفــروق .وأوضحــت النتائــج أنــه توجد
عالقــة ارتباطيــة ســالبة بيــن الضغــوط المهنيــة والتوافــق الزواجــي لــدى الممرضــات و
المعلمــات أي أنــه كلمــا زاد الضغــط المهنــي قــل التوافــق الزواجــي،و توجــد عالقــة ارتباطية
ســالبة عكســية بيــن الضغــوط الناتجــة عــن طبيعــة العمــل والتوافــق الزواجــي للممرضــات
أي أنــه كلمــا زادت الضغــوط الناتجــة عــن طبيعــة العمــل قــل التوافــق الزواجـــي ،وكذلــك
توجــد عالقــة موجبــة بيــن الضغــوط الناتجــة عــن بيئــة العمــل والتوافــق الزواجــي لــدى
الممرضــات والمعلمــات وذلــك راجــع إلــى أن عينــة البحــث ال تعانــي ضغوطا مرتبطــة بالبيئة،
و توجــد عالقــة ســالبة بيــن الضغــوط الناتجــة عــن تعــدد األدوار والتوافــق الزواجــي لــدى
الممرضــات والمعلمــات ذلــك أن تعــدد األدوار مــن أكبــر المشــاكل والصعوبــات التــي تعانــي
منهــا المــرأة العاملــة ،وكذلــك توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي الضغــوط المهنيــة
لــدى المــرأة تعــزى إلــى المهنــة أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المعلمــات
والممرضــات فــي الضغــوط المهنيــة لصالــح المعلمــات ،أي أن معلمــات مرحلــة التعليــم
االبتدائــي يعانيــن ضغوطــا أبرمــن الممرضــات،وال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن
الممرضــات والمعلمــات فــي التوافــق الزواجــي تعــزي إلــى المهنــة.
 .٢دراسة مريم رجاء ( )2008بعنوان:
« مصــادر الضغــوط النفســية لــدى العامــات فــي مهنــة التمريــض فــي المستشــفيات
التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي فــي محافظــة دمشــق «
هدفــت الدراســة إلــى التعرف إلى مصادر الضغوط النفســية المهنيــة التي تواجه الممرضات
العامــات فــي المستشــفيات التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي،و التعــرف علــى الفــروق فــي
مصــادر الضغــوط النفســية المهنيــة التــي تواجــه الممرضــات العامــات فــي المستشــفيات
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التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي فــي ضــوء أربعــة متغيــرات  :الحالــة االجتماعية،العمر،عــدد
ســنوات الخدمة،القســم أو الشــعبة فــي العمل،تكونــت عينــة الدراســة مــن  204ممرضــه
تــم اختيارهــن بطريقــة عشــوائية عرضيه،اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي
المســحي الميدانــي ألفــراد عينــة البحــث للتعــرف على مصــادر الضغوط النفســية المهنية
لــدى العامــات فــي مهنــة التمريض،واســتخدمت الباحثــة أداة عبــارة عــن اســتبانة مــن
 55فقــرة لقيــاس مصــادر الضغــوط المهنيــة لــدى الممرضات،وقــد تــم تحليــل النتائــج
احصائيــا وتوصلــت النتائــج إلــى أن  % 78.9مــن الممرضــات يشــعرن بدرجــات مرتفعــة مــن
الضغــوط النفســية المهنية،وكذلــك وجــود فــروق دالــة بيــن متوســط درجــات الممرضــات
وفقــا لمتغيــر الحالــة االجتماعيــة علــى بعــد مصــادر الضغــوط المتعلقــة بطبيعــة
العمل،وبعــد العالقــة مــع زمــاء العمــل وذلــك لصالــح الممرضــات العازبات،وكذلــك
وجــود فــروق دالــة بيــن متوســط درجــات الممرضــات وفقــا لمتغيــر العمــر علــى بعــد
مصــادر الضغــوط المتعلقــة بالعوامــل التنظيميــة فــي العمل،وبعــد المصــادر المتعلقــة
بالعالقــة مــع اإلدارة وذلــك لصالــح الممرضــات األصغــر ســنا،وأيضا وجــود فــروق دالــة
بيــن متوســط درجــات الممرضــات وفقــا لمتغيــر عــدد ســنوات الخدمــة فــي المستشــفى
وذلــك علــى بعــد مصــادر الضغــوط المتعلقــة بالعالقــة مــع اإلدارة لصالــح الممرضــات
اللواتــي لديهــن ســنوات خدمــة أقل،وأخيــرا عــدم وجــود فــروق دالــة بيــن متوســط درجات
الممرضــات وفقــا لمتغيــر القســم أو شــعبة العمــل ( .رجــاء مريــم.)2008،
 .٣دراسة سهام الزهراني ( )2011بعنوان:
«المعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه المــرأة العاملــة فــي القطــاع الصحــي :دراســة
اســتطالعية علــى عينــة مــن الموظفــات العامــات فــي المستشــفيات بالقطاعيــن
العــام والخــاص بمحافظــة جــدة»
تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى المعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه المــرأة العاملــة
فــي القطــاع الصحــي وقــد تــم التركيز علــى  :المعوقــات االقتصادية والثقافية ُ
واألســرية
والمهنيــة والذاتية،تكونــت عينــة الدراســة علــى مجموعــة مــن الموظفــات العامــات
فــي المستشــفيات بالقطاعيــن العــام والخــاص بواقــع  400موظفــه ،و تــم اجــراء
هــذه الدراســة باســتخدام منهــج المســح االجتماعي،واســتخدمت الباحثــة أداة االســتبانة
للتعــرف علــى اتجاهــات المبحوثــات نحــو موضــوع البحث،اتبعــت الباحثــة لمعالجــة
البيانــات اإلحصائيــة باســتخدام الرزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة ( )spssوذلــك مــن
أجــل الحصــول علــى جــداول بســيطة تبيــن النســب والتكــرارات ،وتوصلــت الدراســة إلــى
َ
أن احتياجــات أبنــاء الموظفــات تؤثــر علــى أدائهــن لعملهــن بالمستشــفى ،وأن العمــل
بالمستشــفى يمثــل ازدواجــا فــي أدوارهــن بيــن المنــزل والعمــل ،وأجابــت األغلبيــة مــن
الموظفــات بأنهــن لســن علــى معرفــة بقوانيــن وأنظمــة العمــل بالمستشــفى ،وأن مــن
الصعوبــات التــي تواجــه الموظفــة فــي المستشــفى تتمثــل االختــاط ،وأجابــت نســبة
كبيــرة مــن المبحوثــات أنهــن يواجهــن صعوبــة فــي طبيعــة مهنتهــن تختلــف عــن باقــي
العامــات فــي أي جهــات حكوميــة ُأخــرى ،وتتمثــل هــذه الصعوبــات فــي قلــة الراتــب،
ولكــن أثبتــت الدراســة أنــه ال يحصــل الموظفــون علــى رواتــب أعلــى مــن الموظفــات،
وأجابــت نســبة كبيــرة مــن الموظفــات بأنهــن يواجهــن مضايقــات مــن قبــل الموظفيــن
معهــن بالمستشــفىَ ،
وأن مــن المعوقــات التــي تواجــه المــرأة الســعودية فــي االلتحــاق
بالعمــل بالمستشــفى أجابــت المبحوثــات المناوبــات الليليــةَ ،
وأن مــن أســباب تدنــي النظــرة
إلــى الموظفــات العامــات بالمهــن الصحيــة هــي َ
أن العمــل ال يتوافــق مــع القيــم
الســائدة فــي المجتمــع الســعودي ،ومــن ُ
األمــور التــي تســاهم فــي الرضــا الوظيفــي
بيــن العامــات فــي المستشــفيات تتمثــل فــي عمــل جــدول نوبــات العمــل بمــا يتناســب
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مــع ظــروف العامــات الشــخصية واالجتماعيــةَ ،
وأن مــن أســباب عــدم الرضــا تتمثــل فــي
عــدم إعطــاء صالحيــة صنــع القــرارَ ،
وأن مــن األســباب التــي تــؤدي إلــى تــرك الموظفــة
للعمــل بالمستشــفى تتمثــل فــي نظــام نوبــات العمــل الليليــة.
 .٤دراسة مسموح كردي وآخرون 2011،بعنوان:
« العالقــة بيــن ضغــط العمــل والقــدرة علــى العمــل بيــن القابــات الممرضــات فــي مشــهد،
طهــران «
هدفــت الدراســة إلــى العالقــة بيــن ضغــط العمــل والقــدرة علــى العمــل بيــن القابــات
الممرضــات فــي القطــاع الصحــي فــي مشــهد فــي طهــران ،كانــت عينــة الدراســة
عبــارة عــن  123ممرضــه قابلــه مــن عــدة فــي مستشــفيات عامــة ومراكــز صحيــه فــي
مشــهد فــي مدينــة طهــران ،اســتخدم الباحثــون منهــج الدراســة المستعرضة،اســتخدم
الباحثــون اســتبيان مختــص بالدراســة حــوى البيانــات الديموغرافيــة للمبحوثات،وبيانــات
ضغــط العمــل وبيانــات القــدرة علــى تحمــل العمــل،و تــم تحليــل البيانــات عــن طريــق حزمــة
 SPSSلتحليــل البيانات،وأظهــرت نتائــج الدراســة بشــكل عــام أن هنــاك عالقــة ذات ارتبــاط
ســلبي بيــن ضغــط العمــل والقــدرة علــى تحمــل العمــل .
 .٥دراسة ) 2016 ،)Abdallahبعنوان:
« ضغــط العمــل بيــن طاقــم التمريــض فــي وحــدات العنايــة المركــزة فــي المستشــفيات
العامــة فــي الخرطــوم «
هدفــت الدراســة إلــى دراســة ضغــط العمــل واإلجهــاد المهنــي الــذي يعانــي منــه طاقــم
التمريــض فــي وحــدات العنايــة المركــزة فــي المستشــفيات العامــة لواليــة الخرطــوم فــي
الســودان،تكونت العينــة مــن  139ممــرض وممرضــه اختيــروا بواســطة العينــة العشــوائية
البســيطة،وكان منهــج الدراســة المنهــج المســتعرض،وقامت الباحثــات باســتخدام اســتبيان
لقيــاس أهــداف البحــث وتــم تصميمــه عــن طريــق مقيــاس ليكرت،وتــم تحليــل البيانــات
بواســطة برنامــج ، spssوأوضحــت النتائــج أن  % 79مــن العينــة كانــت مــن النســاء،وأن أكثــر
مــن هــم عرضــه لضغــط العمــل هــم مــن يعملــون مــع حــاالت الوفاة،يليهــم مــن لديهــم
مشــاكل مــع رؤســائهم ولديهــم عــبء العمل،ونجــد أن هنــاك ضغــط عنــد التعامــل مــع
األهالــي الذيــن ال يثقــون بوصفــات العــاج بعكــس مــن يثقــون بها،ومــن أهــم النتائــج
أن مــن لديهــم خبــرة أطــول فــي العمــل يتعرضــون لضغــط مهنــي أقــل مــن غيرهــم .
 .٦دراسة روز نبري وآخرين 2011،بعنوان:
« ضغــط العمــل ،الرضــا الوظيفــي والــداء الوظيفــي بيــن طاقــم التمريــض فــي المستشــفى
فــي كامباال،أوغندا «
هدفــت الدراســة تقييــم مســتوى ضغــط العمــل ،الرضــا الوظيفــي واألداء الوظيفــي بيــن
طاقــم التمريــض فــي المستشــفيات وكيــف تتأثــر هــذه العوامــل بالخصائــص الشــخصية
فــي كامبــاال ،أوغنــدا .تكونــت العينــة مــن  333ممــرض وممرضــه  95منهــم هــم مــن فئــة
اإلنــاث ،وتــم اختيارهــم مــن  4مستشــفيات مــن كامبــا ،اســتخدم الباحثيــن المنهــج
االرتباطــي واســتخدموا االســتبيان كأداة لدراســة أهــداف الدراســة وتــم تحليــل البيانــات
بواســطة برنامــج  spssوتوصــل الباحثيــن فــي نتائجهــم إلــى أن هنــاك فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بيــن ضغــط العمــل ،الرضــا الوظيفــي والــداء الوظيفــي بيــن المستشــفيات العامــة
التــي ال تســتهدف الربــح والخاصــة وخبــرة الممرضيــن وعــدد األطفــال .أوضحــت الدراســة
أن الممرضيــن والممرضــات مــن كافــة األعمــار يتعرضــون لضغــط العمــل ولكــن هنــاك
عالقــة طرديــة بيــن العمــر وضغــط العمــل أي أنــه كلمــا زاد العمــر زاد ضغــط العمــل،
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وهكــذا بالنســبة للتعليــم فكلمــا زادت الدرجــة العلميــة زاد ضغــط العمــل ،وال يوجــد فــرق
فــي ضغــط العمــل باختــاف األقســام والوحــدات داخــل المستشــفى ،وكذلــك ال يوجــد
فــرق فــي ضغــط العمــل بالنســبة للشــعور بالمســؤولية .أمــا بالنســبة للرضــا الوظيفــي
فالممرضيــن األقــل ســنا لدهــم رضــا وظيفــي أعلــى والممرضيــن المســجلين رســميا
لدهــم رضــا وظيفــي أعلــى والممرضيــن الذيــن لديهــم مســؤوليات أكثــر لديهــم رضــا
وظيفــي أعلــى .أمــا بالنســبة لــأداء الوظيفــي فتوضــح أبــرز النتائــج أن الممرضيــن الذيــن
يعملــون فــي مستشــفيات حكوميــة لديهــم أداء وظيفــي أقــل.
الفصل الثالث :منهجية البحث:
منهج البحث:
يعد هذا البحث بحثا وصفيا والذي يعد مناسبا ألغراض البحث.
مجتمع البحث:
قامــت الباحثــة ب اختيــار 200عاملــة فــي القطــاع الصحــي الحكومــي فــي منطقــة الجوف
لإلجابــة عــن أســئلة االســتبيان فــي المستشــفيات الحكوميــة فــي مدينــة الجــوف وهــن
أربعــة مستشــفيات :مستشــفى األميــر متعــب بســكاكا ،مستشــفى الملــك عبــد العزيــز
التخصــص بســكاكا ،مستشــفى دومــة الجنــدل العــام ،ومستشــفى طبرجــل العــام مــن
كافــة التخصصــات الصحيــة.
عينة البحث:
تحتــوي عينــة البحــث علــى  150مشــاركة مــن الــكادر الطبــي فــي المستشــفيات الحكومية
فــي مدينــة الجــوف مــن كافــة التخصصــات الصحيــة فــي جميــع األقســام الصحيــة ،وتــم
اختيــار العينــة بطريقــة عشــوائية بســيطة.
أداة البحث:
استخدمت الباحثة استبيان سابق قام بإعداده ))2000،Cooper l & others
( )Occupational Stress Indicator، OSIوقــد تــم التعديــل عليــه ليناســب أهــداف البحــث
وتمــت ترجمتــه مــن قبــل الباحثــة وإضافــة أســئلة خاصــة بالبيانــات الديموغرافيــة .تحتــوي
االســتبانة علــى أربعــة عناصــر رئيســية:
العنصر األول:
يحــوي البيانــات الديموغرافيــة للعينــة بمــا فيهــا العمــر ،الجنســية ،الدرجــة العلميــة الحالــة
االجتماعيــة ،اســم المستشــفى ،المرتــب ،التخصــص.
العنصــر الثانــي :يغطــي مصــادر الضغــط التــي تواجههــا المــرأة العاملــة فــي القطــاع
الصحــي الحكومــي فــي مدينــة الجــوف ،ويشــمل خمســة محــاور :خصائــص الــدور ويحتوي
علــى أربعــة عبــارات ،عــدم توفــر اإلمكانــات المســاندة ويحتــوي علــى خمســة عبــارات،
العوامــل المهنيــة والتنظيميــة ويحتــوي علــى خمســة عبــارات ،طبيعــة العمــل ويحتــوي
علــى خمســة عبــارات ،وأخيــرا العالقــة مــع الزمــاء ويحتــوي علــى أربعــة عبــارات ،وكل
هــذه العبــارات يتــم اإلنجابيــة عليهــا عــن طريــق المقيــاس الرتبــي ليكيــرت (موافــق،
أحيانــا ،غيــر موافــق).
العنصــر الثالــث والرابــع  :فيقيــس مســتوى ضغــط العمــل ممثــا باألعــراض الجســمية،
والنفســية ويتــم اإلجابــة عليهــا عــن طريــق قائمــة أعــراض تســتطيع المشــاركة باختيــار
أكثــر مــن خيــار.
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أساليب المعالجة اإلحصائية:
قامــت الباحثــة باســتخدام حزمــة بيانــات  spssلتحليــل البيانــات إحصائيــا،
واســتخدمت التكــرارات والنســب المؤيــة الســتخالص النتائــج.
الفصل الرابع  :النتائج وتفسيرها:
أوال  :النتائج :
أوال :البيانات الديموغرافية:
الجدول رقم (:)1

يوضــح الجــدول رقــم ( )1أن غالبيــة العينــة هــي مــن الجنســية الســعودية حيــث
بلغــت نســبتها  ،%92فــي حيــن أن نســبة مجمــوع الجنســيات األخــرى بلغــت .%8
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الجدول رقم (:)2

يوضــح الجــدول رقــم ( )2أن غالبيــة المبحوثــات متزوجات حيث حصلــت المتزوجات
مــن الــكادر الطبــي علــى نســبة  ،%7. 82فــي حيــن أن غيــر المتزوجــات حصلــن
علــى نســبة .%17.3

الجدول رقم (:)3

يوضــح الجــدول رقــم ( )3أن الغالبيــة هــن مــن عمــر  20إلــى  30ســنة حيــث حصلن
علــى نســبة  ،%52يليهــن الفئــة العمريــة مــن  30إلــى  40ســنة حيــث حصلــن
علــى نســبة  ،% 43.6يليهــن الفئــة العمــري مــن فئــة مــا فــوق  40ســنة الالتــي
حصلــن علــى نســبة  ،%12وتأتــي فــي األخيــر مــن هــن أقــل مــن  20ســنة
حيــث حصلــن علــى نســبة .%1.3
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الجدول رقم (:)4
يوضح الجدول رقم ( )4أن الغالبية
مــن المبحوثــات يتقاضيــن مرتــب
مــا بيــن  10.000إلــى  20.000ريــال
ســعودي حيــث حصلــت هــذه
الفئــة علــى نســبة  ،%46يليهــا
الفئــة التــي تتقاضــى مرتــب قــدر
بيــن  5000إلــى  10.000ريــال حيــث
حصلــن علــى نســبة ،% 42.6
يليهــن الفئــة التــي تتقاضــى أقــل
مــن  5000ريــال حيــث حصلــن
علــى نســبة  ،%9.3وأخيــرا الفئــة
التــي تتقاضــى أكثــر مــن 20.000
ريــال ســعودي حيــث حصلتــا علــى
نســبة .%1.3
الجدول رقم (:)5
يوضــح الجــدول رقــم ( )5علــى أن
غالبيــة مــن شــاركن باالســتبيان
هــن مــن الممرضــات حيــث حصلن
علــى نســبة  ،%52يليهــن مــن
تعمــل بمهنــة العــاج الطبيعــي
حيــث حصلــن علــى نســبة
 ،%17.3يليهــن مــن تعمــل بمجال
المختبــرات الطبيــة حيــث حصلــن
علــى نســبة  ،%16.6يليهــن مــن
هــن متخصصــات بطــب األســنان
حيــث حصلــن علــى نســبة ،%6
يليهــن مــن هــن متخصصــات
بالطــب البشــري حيــث حصلــن
علــى نســبة  ،% 3.3يليهــن مــن
هــن متخصصــات بالصيدلــة حيــث
حصلــن علــى نســبة  ،%2وتســاوت
نســبتي مــن هــن متخصصــات
بالعــاج الوظيفــي والنطــق
والتخاطــب حيــث حصلــت كل من
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الفئتيــن علــى نســبة .%1.3
الجدول رقم (:)6
يوضــح الجــدول رقــم ( )6أن غالبيــة
المشــاركات فــي اســتبيان دراســة
مؤشــرات الضغــوط التــي تواجــه
المــرأة العاملــة فــي المستشــفيات
فــي مدينــة الجــوف هــن ممــن
يحمــل شــهادة الدبلــوم حيــث
حصلــت هــذه الفئــة علــى نســبة
 ،%64يأتــي بعدهــن اللواتــي حصلن
علــى نســبة  %32وهــن ممــن
يحملــن شــهادة البكالوريــوس ،يأتي
بعدهــن ممــن يحملــن شــهادة
الدكتــوراه وحصلــن علــى درجــة
أقــل تعــادل  ،%2.6أمــا الفئــة األقــل
هــن ممــن حصلــن علــى شــهادة
الماجســتير حيــث حصلــن علــى
نســبة .% 1.3
الجدول رقم (:)7
يوضــح الجــدول رقــم ( )7أن معظم
المشــاركات فــي دراســة مؤشــرات
الضغــوط التــي تواجــه المــرأة
العاملــة فــي المستشــفيات فــي
مدينــة الجــوف هــن من مستشــفى
األميــر متعــب بــن عبــد العزيــز فــي
مدينــة ســكاكا حيــث وصلــت نســبة
المشــاركة مــن هــذه المستشــفى
قــدر  ،%33.3يليهــا مستشــفى
الملــك عبــد العزيــز التخصصــي
فــي مدينــة ســكاكا وكانــت نســبة
المشــاركة فيهــا  ،% 31.3يليهــا،
مستشــفى دومــة الجنــدل العــام
حيــث وصلــت نســبة المشــاركة فيــه
إلــى  ،%22.6وأخيــرا مستشــفى
طبرجــل العــام ووصلــت نســبة
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المشــاركة فيــه إلــى .%12.6
ثانيا :مصادر الضغط التي تواجهها المرأة العاملة في المستشفى:
الجدول رقم (:)8
خصائص الدور:

يوضــح الجــدول رقــم ( )8أن غالبيــة المشــاركات فــي االســتبيان كانــت اجابتهــن
أحيانــا علــى عبــارة (عــدم القــدرة علــى تحديــد التشــخيص والعــاج) حيــث حصلــن
علــى نســبة  ،%41.3يليهــن مــن لــم يوافقــن علــى ذلــك حيــث وصلــت نســبتهن
إلــى  ،% 34.7أمــا نســبة مــن وافقــن فهــي األقــل وبلغــت  .%24أمــا عبــارة ( اتخــاذ
قــرارات يترتــب عليهــا الخطــأ فيهــا نتائــج خطيــرة فقــد جاوبــت أغلــب المبحوثــات
بأحياننــا حيــث حصلــن علــى نســبة ،%45.3يليهــن مــن وافقــن علــى العبــارة حيــث
حصلــن علــى نســبة  %28ويليهــن مــن لــم توافــق حيــث حصلــن علــى نســبة
،%26.7ويوضــح الجــدول كذلــك أن غالبيــة المشــاركات فــي البحــث يشــعرن بعــدم
التقديــر مــن قبــل المرضــى ممــا يعــد ســببا مــن أســباب ضغــوط العمــل لديهــن
حيــث شــكلت نســبة مــن وافقــن علــى ذلــك ،% 54.6فــي حيــن أن اللواتــي لــم
يوافقــن علــى ذلــك شــكلت نســبتهن فقــط ،%9.3فــي حيــن أن مــن جاوبــن بأحياننــا
كانــت نســبتهن ، %36وكذلــك حصلــت عبــارة (القيــام بمهــام لــم يتــم التدريــب
عليهــا مــن قبــل ) علــى نســبة  %46.6بالنســبة لمــن وافقــن عليها،ونســبة  28لمــن
جاوبــن بأحياننا،ونســبة  % 25.3لمــن لــم يوافقــن علــى ذلــك .
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الجدول رقم (:)9
عدم توفر اإلمكانات المساندة:

يوضــح الجــدول رقــم ( )9أن أغلــب المشــاركات وافقــن علــى عــدم مالئمــة مكتــب
العاملــة حيــث بلغــت نســبتهن  ،%69.3يليهــن مــن جاوبــن بأحيانــا حيــث بلغــت
نســبتهن  ،%17.3فــي حيــن أن مــن لــم يوافقــن علــى ذلــك بلغــت نســبتهن ،%13.3
أمــا عبــارة (عــدم توفــر األجهــزة واألســرة وغــرف الفحــص وغيرهــا) فقــد وافقــت
علــى هــذه العبــارة أغلــب العينــة حيــث بلغــت نســبتها  ،%42.7يليهــن مــن جاوبــت
بأحيانــا حيــث حصلــن علــى نســبة  ،%29.3يليهــن مــن لــم توافــق علــى ذلــك حيــث
حصلــن علــى نســبة  .%28ووافقــت الغالبيــة العظمــى مــن العينــة علــى عبــارة
(نقــص الموظفيــن أو زيــادة معــدل الــدوران) حيــث حصلــن علــى نســبة  ،%72يليهــن
مــن جاوبــن بأحيانــا حيــث حصلــن علــى نســبة  ،14.7يليهــن مــن لــم توافــق علــى
العبــارة حيــث حصلــن علــى نســبة  .%13.3أمــا عبــارة (الضوابــط اإلداريــة علــى طلــب
الفحوصــات وأوامــر التنويــم والخــروج) فقــد وافقــت أغلــب العينــة علــى هــذه العبــارة
حيــث حصلــن علــى نســبة  ،%45.3وجاوبــت  %32بأحيانــا ،ولــم توافــق علــى هــذه
العبــارة النســبة األقــل وقــدرت بقــدر  .%22.7أمــا مــن حيــث عبــارة (قصــور كفــاءات
العامليــن واألجهــزة والخدمــات) فقــد وافقــت أغلــب العينــة عليهــا حيــث بلغــت
نســبتهن  ،%44وأجابــت نســبة  41.3بأحيانــا ،ولــم توافــق علــى ذلــك نســبة .%14.7
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الجدول رقم (:)10
العوامل المهنية والتنظيمية:

يوضــح الجــدول رقــم ( )10والــذي يهتــم بالعوامــل المهنيــة والتنظيميــة علــى أن
غالبيــة العينــة وافقــت علــى عبــارة (عــدم توافر الفرصة الكتســاب مهــارات جديدة)
حيــث بلغــت نســبتهن  ،%62.7فــي حيــن أن نســبة مــن جاوبــن بأحيانــا بلغــت
 ،%28أمــا مــن لــم يوافقــن علــى ذلــك فقــد بلغــت نســبتهن  .%9.3ووافقــت
غالبيــة العينــة علــى عبــارة (محدوديــة القــدرة علــى التأثيــر وفقــدان الســلطة) حيث
بلغــت نســبتهن  ،%50.7أمــا مــن جاوبــن بأحيانــا فقــد بلغــت نســبتهن ،%37.3
أمــا نســبة مــن لــم يوافقــن علــى ذلــك فقــد بلغــت نســبتهن  .%12وكذلــك
وافقــت غالبيــة العينــة علــى عبــارة (القلــق بشــأن المســتقبل الوظيفــي بشــكل
عــام) حيــث بلغــت نســبتهن  ،%57.9فــي حيــن أن نســبة  22.4جاوبــن بأحيانــا ،ولم
يوافقــن علــى هــذه العبــارة النســبة األقــل التــي قــدرت بقيمــة  .%19.7ووافقــت
كذلــك غالبــة العينــة علــى عبــارة (الطريقــة التــي يــدار بهــا القطــاع الصحــي) حيــث
بلغــت نســبتهن  ،%45.3وجاوبــت بإجابــة أحيانــا نســبها قدرهــا  ،%29.3ولــم
توافــق علــى ذلــك نســبة قدرهــا  .%25.3ولــم توافــق غالبيــة العينــة علــى عبــارة
(عــدم تنــوع حــاالت المرضــى) حيــث بلغــت نســبتهن  ،%41.3فــي حيــن أن نســبة
 %38.7جاوبــن بأحيانــا ،والنســبة األقــل وافقــت علــى هــذه العبــارة حيــث بلغــت
نســبتهن .%20
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الجدول رقم (:)11
طبيعة العمل:

يوضــح الجــدول رقــم ( )11والــذي يهتــم بطبيعــة العمــل أن غالبيــة العينــة وافقــت
علــى عبــارة (عــدم القــدرة علــى الموازنــة بيــن مســؤوليات الوظيفــة والحيــاة
الخاصــة) حيــث وافقــت األغلبيــة علــى هــذه العبــارة فقــد بلغــت نســبة مــن وافقن
 ،%60فــي حيــن لــم توافــق نســبة  ،%41،3وجاوبــت بأحيانــا نســبة  .%25.3أمــا
عبــارة (كثــرة األعبــاء) فقــد وافقــت أغلــب العينــة علــى وجودهــا فبلغــت نســبتهن
 ،%37.3يليهــن مــن جاوبــت بأحيانــا حيــث بلغــت نســبتهن  ،%17.3وبلغــت نســبة
مــن لــم توافــق علــى كثــرة األعبــاء  .%9.3ووافقــت غالبيــة العينــة علــى أن (العمل
لســاعات طويلــه) تعــد مــن مصــادر ضغــط العمــل حيــث بلغــت نســبتهن ،%77.3
فــي حيــن أن اللواتــي لــم يوافقــن علــى ذلــك بلغــت نســبتهن  ،%14.7ونســبة
مــن جاوبــن بأحيانــا  .%8ووافقــت غالبيــة العينــة علــى أن (العمــل ليــا) يعــد مــن
مصــادر ضغــط العمــل فقــد يلغــط نســبتهن  ،%52فــي حيــن أن نســبة اللواتــي
لــم يوافقــن علــى ذلــك قــدرت بقيمــة  ،%36وبلغــة نســبة مــن جاوبــن بأحيانــا
 .%12وكذلــك وافقــت غالبيــة العينــة علــى أن (األعمــال اإلداريــة) تعــد مصــدر مــن
مصــادر ضغــط العمــل وكانــت نســبتهن  ،%42.7فــي حيــن أن نســبة مــن جاوبــن
بأحيانــا قــدرت بقيمــة  ،%34.7أمــا اللواتــي لــم يوافقــن علــى ذلــك فقــد قــدرت
نســبتهن بقيمــة .%22.7
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الجدول رقم (:)12
العالقة مع الزمالء:

يوضــح الجــدول رقــم ( )12والــذي يهتــم بعالقــات الزمــاء أن الغالبيــة مــن العينــة
وافقــت علــى أن (العمــل مــع زمــاء بجنســيات مختلفــة) يعــد مصــدرا مــن مصــادر
ضغــط العمــل حيــث حصلــت نســبتهن علــى  ،%38.7فــي حيــن أن نســبة %33.3
لــم يوافقــن علــى ذلــك ،أمــا مــن جاوبــن بأحيانــا فقــد بلغــت نســبتهن بقيمــة .%28
ووافقــت غالبيــة العينــة علــى أن (العمــل مــع الجنــس اآلخــر مــن الرجــال) يعــد مصــدرا
مــن مصــادر الضغــط حيــث بلغــت نســبتهن  ،%42.7وبلغــت نســبة مــن لــم يوافقــن
علــى ذلــك  ،%30.7أمــا مــن جاوبــن بأحيانــا فقــد بلغــت نســبتهن  .%26.7ووافقــت
غالبيــة المشــاركات علــى أن (التعــرض لمضايقــات مــن الجنــس اآلخــر ).يعــد مصــدرا
مــن مصــادر ضغــط العمــل حيــث بلغــت نســبتهن  ،%40يليهــن مــن لــم توافــق علــى
ذلــك حيــث حصلــن علــى نســبة  ،%34.7فــي حيــن أن مــن جاوبــن بأحيانــا بلغــت
نســبتهن  .%25.3ووافقــت غالبيــة العينــة علــى أن (وجــود الرجــل معهــا فــي نفــس
المــكان) يعــد مصــدرا مــن مصــادر الضغــط وبلغــت نســبتهن  ،%50.7فــي حيــن أن
 %36لــم يوافقــن علــى ذلــك ،وأجابــت بأحيانــا الفئــة األقــل حيــث وصلــت نســبتهن
.%13.3
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ثالثا :مستوى ضغط العمل ممثال باألعراض الجسدية والنفسية:
الجدول رقم (:)13
مستوى ضغط العمل ممثال باألعراض الجسدية:
يوضــح الجــدول رقــم ( )13والــذي يهتــم باألعــراض الجســدية التــي تواجــه المــرأة العاملــة
فــي المستشــفى أن أكثــر األعــراض شــيوعا عــن المــرأة هــي الشــعور بالتعــب واإلنهــاك

حيــث حصلــت هــذه الفقــرة علــى ،%41.3يليهــا آالم العضــات حيــث حصلــت علــى
،%28يليهــا صعوبــة االســتيقاظ حيــث حصــل علــى نســبة ،%26يليهــا اضطــراب المعــدة
حيــث حصلــت علــى نســبة ،%21.3يليهــا آالم الظهــر بنســبة ،%19.3يليهــا الصــداع بنوعيــه
البســيط والحــاد حيــث حصلــت علــى نســبة ،%14،6و تســاوت نســبتي الــدوار والضعــف أو
عــدم المقاومــة بمقــدار ،%14ثــم اضطــراب نبضــات القلــب وكانــت نســبته،%12.6يليه
التعــرق فــي درجــات الحــرارة المنخفضــة حيــث حصلــت علــى نســبة ،%11.3يليهــا الحاجــة
الملحــة والزائــدة للبــول والتــي تســاوت مــع نســبة عــرض قصــر النفــس و جفــاف الفــم
والحنجــرة حيــث حصلــوا علــى نســبة ،%10،6يليهــا التدخيــن بنســبة ،%10يليهــا اســتخدام
المهدئــات بنســبة  %8،6وأخيــرا ارتجــاف العضــات بنســبة .%4.6
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الجدول (:)14
مستوى ضغط العمل ممثال باألعراض النفسية:

يوضــح الجــدول رقــم ( )14والــذي يهتــم باألعــراض النفســية التــي تواجــه المــرأة
العاملــة فــي المستشــفى أن أغلــب األعــراض انتشــارا بيــن المشــاركات فــي البحــث
هــو فقــدان الحمــاس حيــث وصلــت نســبته إلــى ،%29.3يليــه القلــق بشــأن األخطــاء
أو تصرفــات الماضــي الــذي بلغــت نســبته ،%27.3يليــه صعوبــة الخلــود للنــوم أو
االســتغراق فيــه حيــث بلغــت نســبة مــن اختــرن هــذا االختيــار ،%26يليــه ســرعة
االســتثارة والغضــب الــذي بلغــت نســبة مــن اختــرن هــذا الخيــار بقــدر ،%22.6يليــه
نقــص الطاقــة واالنعــزال عــن اآلخريــن الــذي بلغــت نســبته ،%22يليــه صعوبــة التركيــز
أو ســهولة الشــرود الــذي بلغــت نســبته ،%17.3يليــه الشــعور بالحساســية تجــاه النقد
حيــث بلغــت نســبة مــن اختــرن هــذا الخيــار كمصــدر للضغــط نســبة ،%15.3يليــه
حــركات عصبيــه كالــدق باألصابــع الــذي تســاوى مــع خيــار الخــوف مــن أشــياء وأحــداث
معينــه وخيــار فقــدان الشــهية حيــث بلــغ نســبة مــن اختــرن هــذه الخيــارات الثالثــة
،%14يليهــن عــرض األحــام المخيفــة الــذي بلــغ ،10.6أخيــرا خيــار زيــادة األكل
كعــرض نفســي لضغــط العمــل وبلــع . %9.3
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ثانيا  :تفسير النتائج وربطها بالدراسات:
توضــح النتائــج أن أغلــب المبحوثــات أجبــن أن عــدم مالئمــة مكتــب العاملــة يعــد مصــدرا
مــن مصــادر الضغــط لديهــن ممــا يتوافــق مــع دراســة (عقيلــي وآخــرون )2008،فقــد
أجريــت هــذه الدراســة فــي مستشــفى الطــب النفســي وتوصــل الباحثــون خاللهــا فــي
أن ترتيــب األثــاث لــه دور علــى التفاعــل بيــن العامــل والمهــام ،وكذلــك عــدم توفيــر
الوســائل الالزمــة لتحقيــق راحــة العاملــة ســيؤدي إلــى ظهــور ضغــوط العمــل ،وتــرى
الباحثــة أن األمــور التنظيميــة لهــا أكبــر األثــر فــي ضغــط العمــل ولكــن هنــاك دراســات
أثبتــت أن بيئــة العمــل كذلــك قــد تؤثــر علــى العمــال وتعــد مصــدر مــن مصــادر ضغــط
العمــل.
وتــرى الباحثــة أن عــدم التقديــر مــن قبــل المرضــى يعــد مصــدرا مــن مصــادر الضغــط
وقــد جــاءت نتائــج هــذه الدراســة أن األغلبيــة مــن العامــات مــن الــكادر الطبــي يشــعرن
بعــدم التقديــر مــن قبــل المرضــى أو ذويهــم ممــا يعــد مصــدرا مــن مصــادر ضغــط
العمــل وذلــك يتوافــق مــع دراســة (عبــد اهلل وآخــرون )2016،حيــث أوضحــت أن هنــاك
ضغــط عنــد التعامــل مــع األهالــي الذيــن ال يثقــون بوصفــات العــاج بعكــس مــن
يثقــون بهــا.
وتوضــح النتائــج أن أغلــب العامــات فــي المستشــفيات يعتبــر فقــدان الســيطرة وعــدم
القــدرة علــى التأثيــر هــي مــن أهــم مصــادر ضغــط العمــل لديهــن وهــذا أيضــا جــاء فــي
دراســة (مطــاوي )2 :2014،أن مركزيــة القــرارات وعــدم القــدرة علــى التأثيــر ســببت آثــارا
اجتماعيــة ونفســيه والتــي تعــد مــن أهــم أســباب ضغــط العمــل.
وأجابــت أغلــب الموظفــات أن الضوابــط اإلداريــة علــى طلــب الفحوصــات وأوامــر التنويــم
والخــروج ومنهــا عــدم المعرفــة بقوانيــن المستشــفى يعــد مصــدرا مــن مصــادر ضغــوط
العمــل وكذلــك أجابــت األغلبيــة علــى أن الطريقــة التــي يــدار بهــا القطــاع الصحــي تعــد
مصــدرا مــن مصــادر ضغــط العمــل لديهن،وذلــك يتوافــق مــع دراســة (بــو غــازي: 2025،
 )342حيــث أفصــح المؤلــف أن التوجــه نحــو العالقــات اإلنســانية داخــل العمــل والتأكيــد
علــى المبــادرة والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات مــن أجــل أن تكــون مســؤوليه
اجتماعيــه وأخالقيــة قبــل أن تكــون رســمي يعــد نقطــه إيجابيــه للتخفيــف مــن ضغــط
العمل،وتــرى الباحثــة أن الطريقــة التــي ُتــدار بهــا المؤسســة تعــد مــن أهــم العوامــل
لنجــاح المؤسســة وعــد تعــرض الموظفيــن لمصــادر ضغــط العمــل وأن إدارة المؤسســة
لهــا جانــب كبيــر فــي تقبــل الموظــف لظــروف العمــل واالســتجابة لألوامــر والتوجيهــات .
وأجابــت أغلــب الموظفــات علــى أن عــدم القــدرة علــى الموازنــة بيــن مســؤوليات الوظيفــة
والحيــاة الخاصــة يعــد مصــدرا مــن مصــادر ضغــط العمــل وذلــك يتوافــق مــع دراســة
(ابراهيمــي  )2015،حيــث توجــد عالقــة ارتباطيــة ســالبة عكســية بيــن الضغــوط الناتجــة
عــن طبيعــة العمــل والتوافــق الزواجــي للممرضــات أي أنــه كلمــا زادت الضغــوط الناتجــة
عــن طبيعــة العمــل قــل التوافــق الزواجـــي ،وتوجــد عالقــة ســالبة بيــن الضغــوط الناتجــة
عــن تعــدد األدوار والتوافــق الزواجــي لــدى الممرضــات والمعلمــات ذلــك أن تعــدد األدوار
مــن أكبــر المشــاكل والصعوبــات التــي تعانــي منهــا المــرأة العاملــة ،وتــرى الباحثــة
أن تعــدد األدوار بالنســبة للمــرأة قــد يشــتتها عــن وظيفتهــا الرئيســية فــي البيــت ،وأن
إجهــاده فــي العمــل قــد يجعلهــا ال تســتطيع القيــام بدورهــا الرئيســي كأم أو زوجــه
أو غيرهــا ،كمــا جــاء فــي دراســة (الحســن )2005،حيــث أوضــح أن المــرأة العاملــة تشــغل
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دوريــن اجتماعييــن متكامليــن وإشــغال مثــل هذيــن الدوريــن فــي وقــت واحــد يعرضهــا
لمشــكالت جســمانية واجتماعيــة ليــس مــن الســهولة بمــكان حلهــا والقضــاء عليهــا.
وأجابــت غالبيــة المبحوثــات أن العمــل لســاعات طويلــه والعمــل ليــا يعــد مــن مصــادر
ضغــط العمــل كمــا جــاء فــي دراســة (الشماســيَ )2001 ،
أن زيــادة ســاعات الــدوام يتســبب
فــي حــدوث الخالفــات مــع الزوج بســبب عــدم قــدرة الزوجة علــى التوفيق بين مســؤوليات
العمــل ومتطلبــات العمــل ومتطلبــات ُ
األســرة َ
وأن طــول ســاعات الــدوام تتســبب فــي
حــدوث مشــكالت متعلقــة بتنشــئة ورعايــة األبنــاء بســبب عــدم وجــود الوقــت الكافــي
للمــرأة لتوجيــه ســلوك األبنــاء وقيامهــا بدورهــا التربــوي تجاههــم.
وأجابــت أغلــب المبحوثــات أن العمــل مــع الجنــس اآلخــر مــن الرجال،والمضايقــات مــن
الجنــس اآلخر،وعــدم تقبــل وجــود الرجــل معهــا يعــد مصــدرا مــن مصــادر ضغــط
العمــل لديهــن وهــذا يتوافــق مــع دراســة (الزهرانــي )2011،حيــث وضحــت أن مــن
الصعوبــات التــي تواجــه الموظفــة فــي المستشــفى تتمثــل فــي االختــاط ،وأجابــت نســبة
كبيــرة مــن الموظفــات بدراســة (الزهرانــي  )2011،بأنهــن يواجهــن مضايقــات مــن قبــل
الموظفيــن معهــن بالمستشــفىَ ،
وأن مــن المعوقــات التــي تواجــه المــرأة الســعودية
فــي االلتحــاق بالعمــل بالمستشــفى أجابــت المبحوثــات المناوبــات الليليــةَ ،
وأن مــن أســباب
تدنــي النظــرة إلــى الموظفــات العامــات بالمهــن الصحيــة هــي َ
أن العمــل ال يتوافــق مــع
القيــم الســائدة فــي المجتمــع الســعودي.
وتــرى الباحثــة أن االختــاط بالرجــل فــي نفــس مــكان العمــل ولمــدة طويلــه قــد يؤثــر
ســلبيا علــى انتجاهــا المهنــي ممــا يــؤدي إلــى ضغــط العمــل عندهــا وأكــد ذلــك دراســة
قامــت بهــا (الزهرانــي )2011،حيــث وضحــت أن هنــاك عــدة شــروط لعمــل المــرأة وهــي
عــدم االختــاط فــي العمــل بالرجــال وبالتالــي الحجــاب خــارج المنــزل فــي التصــرف وفــي
الملبــس الشــرعي ،وفــي عــدم المزاحمــة ،حتــى ال يكــون هنــا مجــال للفتنــة ،وال بــد مــن
اســتئذان ولــي األمــر عنــد الخــروج للعمــل ،كمــا َ
أن يكــون العمــل ال شــبهة فيــه مــن
حــرام أو كراهــة.
وتــرى الباحثــة أن الشــعور باإلجهــاد قــد يكــون عائقــا للموظــف بشــكل عــام عــن أداء
عملــه بوجــه أكمــل ممــا يعــد مصــدرا مــن مصــادر ضغــط العمــل لديــه ال ســيما المــرأة
ويؤكــد ذلــك دراســة (الرشــيدي )50 :1999،جــاء فيهــا أن الجســم قــد تكيــف مــع العمــل
إال أن الطاقــة الضروريــة تكــون قــد اســتنفذت ممــا يعــد مصــدرا مــن مصــادر ضغــط العمل
لــدى األفــراد ويتوافــق هــذا مــع دراســتنا الحاليــة حيــث أجابــت معظــم الموظفــات علــى
أن مــن أهــم أعــراض ضغــط العمــل هــو شــعورهن باإلنهــاك والتعــب بعكــس دراســة
(كــردي وآخــرون )2011،التــي أظهــرت أن هنــاك عالقــة ذات ارتبــاط ســلبي بيــن ضغــط
العمــل والقــدرة علــى تحمــل العمــل.
وتــرى الباحثــة أن مــن أهــم أعــراض ضغــط العمــل هــي األعــراض النفســية واالنفعاليــة
حيــث أجابــت أغلــب الموظفــات أنهــن يعانيــن مــن القلــق بشــأن أخطــاء الماضــي،
وصعوبــة الخلــود إلــى للنــوم ناهيــك عــن ســرعة االســتثارة والغضــب وهــذا يؤكــد علــى أن
ضغــط العمــل يظهــر فــي كثيــر مــن األعــراض النفســية واالنفعاليــة كمــا جــاء فــي دراســة
(بــو مخلــوف )167 :2001،حيــث وضــح فيهــا أن اإلرهــاق المعنــوي للعامــل هــو عبــارة عــن
الحصيلــة النفســية للمشــكالت التــي تــؤدي إلــى حــدوث انهيــار معنــوي للفــرد فيشــعر
بالضعــف والعجــز فيستســلم للعــرض.
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الفصل الخامس  :خالصة النتائج والتوصيات:
أوال :خالصة النتائج:
أن أكثــر نســبة مــن حيــث التخصــص أو مجــال العمــل هــي مــن فئــة التمريض،فــي حيــن
أن تخصصــي العــاج الوظيفــي والنطــق والتخاطــب كانــت األقــل ،وكانــت النســبة األكبــر
مــن حيــث الدرجــة العلميــة هــي مــن صالــح الدبلــوم ،أمــا مــكان العمــل فكانــت العينــة
األكبــر مــن مستشــفى األميــر متعــب بســكاكا،أما مستشــفى طبرجــل فكانــت العينــة
المشــاركة منــه هــي األقل،أمــا النتائــج المتعلقــة بمصــادر الضغــط التــي تواجههــا المــرأة
العاملــة فــي القطــاع الصحــي الحكومــي  :فمــن حيــث خصائــص الــدور وافقــت أغلــب
المشــاركات علــى أن القيــام بمهــام لــم يتــم التدريــب عليهــا مســبقا هــي مــن أهــم
مصــادر ضغــط العمــل لديهــن  .أمــا مــن حيــث عــدم توفــر اإلمكانــات المســاندة فــإن
األكثــر نســبة أكــدن علــى أن عــدم مالئــة مكتــب العاملــة لــم يشــكل مصــدر للضغــط
فــي العمــل ،ومــن حيــث العوامــل المهنيــة والتنظيميــة فقــد أكــد األغلــب أن عــدم توافــر
الفرصــة الكتســاب مهــارات جديــدة يشــكل ضغطــا عليهــن ،أمــا بالنســبة لطبيعــة العمل
فــإن أغلــب المشــاركات أكــدن أن العمــل لســاعات طويلــة يعــد مصــدرا للضغــط عليهــن،
أمــا مــن حيــث العالقــة بالزمــاء فــإن األغلــب وافقــن علــى أن العمــل مــع الجنــس
اآلخــر مــن الرجــال يشــكل ضغــط بالنســبة لهــن .أمــا مــن حيــث مســتوى ضغــط العمــل
ممثــا باألعــراض الجســدية فــإن الشــعور بالتعــب واإلنهــاك حــاز علــى النســبة األكبــر ،أمــا
بالنســبة لألعــراض النفســية فــإن فقــدان الحمــاس كان األكثــر تأثيــرا.
ثانيا :التوصيات:
بعــد االطــاع علــى نتائــج هــذا البحــث فإننــا نوصــي بعــدد مــن التوصيــات قــد
تســاهم فــي التخفيــف مــن ضغــط العمــل لــدى المــرأة العاملــة فــي المستشــفيات:
1.1تقديم دورات تدريبة خاصة بطبيعة العمل قبل خوض المرأة للعمل.
2.2تفهم تعدد أدوار وواجبات المرأة من قبل المجتمع (،دورها كأم وزوجة وابنة ).
3.3توفيــر اإلمكانــات المســاندة كالمــكان واألثــاث وأدوات الفحــص والتشــخيص واإلضــاءة
غيرهــا ممــا يســاعد العاملــة علــى ممارســة عملهــا علــى الوجــه المطلــوب بــدون
الشــعور بضغــط العمــل.
4.4المشاركة في اتخاذ القرار.
5.5الســعي لتجهيــز مستشــفيات نســائية  ،%100أو مبدئيــا تخصيــص بعــض األقســام
فــي المستشــفى للنســاء فقــط .
6.6تقليل عدد ساعات العمل ،وجعل فترات عملهن خالل فترة النهار فقط.
7.7منــع مشــاركة الرجــل للمــرأة مشــاركة مباشــرة فــي العمــل لتخفيــف الضغــط
النفســي والبدنــي عليهــا .
8.8زيــادة فــرص قبــول الطالبــات فــي التخصصــات الصحيــة بكافــة أنواعهــا داخــل
الجامعــات.
9.9إقامة دورات للموظفات تختص بكيفية التعامل مع ضغط العمل.
1010نشــر الوعــي بيــن النــاس بأهميــة عمــل المــرأة فــي المجــال الصحــي خاصــة بعــد
تحســين بيئــة العمــل لهــا وفــق الضوابــط الشــرعية ممــا يعــد نــوع مــن المســاندة
االجتماعيــة التــي تخفــف ضغــط العمــل لديهــا .
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توصيات بحثية:
1.1عمــل دراســة تختــص بمصــادر ضغــوط عمــل المــرأة وارتباطهــا مــع
المتغيــرات الديموغرافيــة لمعرفــة أثرهــا كالســن والدخــل والمســتوى
التعليمــي.
2.2عمــل دراســة تطبيقيــه تكشــف عــن مــدى فاعليــة الفصل بين الجنســين
فــي تخفيــف الضغــط لــدى المــرأة العاملة في المستشــفيات.
3.3إجــراء دراســة مقارنــه بيــن العامــات فــي المستشــفيات فيمــا يختــص
بعــدد ســاعات العمــل والعمــل ليــا للخــروج بتوصيــات وقــرارات بشــأن
ذلك.
الخاتمة:
تعــد دراســات الضغــوط التــي تواجــه الموظفيــن مــن أكثــر الدراســات
بحثا،ولكــن تتميــز هــذه الدراســة باهتمامهــا بالمــرأة الســعودية والمســلمة
بصفــه خاصــة لمــا لهــا مــن مكانــه دينيــة واجتماعيــة .اهتمــت هــذه
الدراســة بالضغــوط التــي تواجــه المــرأة العاملــة بالمستشــفيات فــي مدينــة
الجــوف ومصــادر هــذه الضغــوط واألعــراض الصحيــة والنفســية التــي
تواجههــا المــرأة العاملــة ،وخلصــت إلــى عــدد مــن النتائــج كان أهمهــا أنهــا
تحتــاج لتدريــب أكثــر واكتســاب مهــارات إلتقــان العمــل واهتمامــا بمــكان
العمــل،وأن عــدد الســاعات الطويلــة داخــل العمــل كان ســببا لشــعورها
بضغــط العمل،أضــف إلــى مشــاكرة الرجــل معهــا بنفــس المــكان،وكان
أكثــر عــرض صحــي تشــعر بــه هــو اإلجهــاد وتفتقــد نفســيا الحماســة إلنجــاز
عملهــا علــى الوجــه المطلوب،وقــد أوصــت هــذه الدراســة عــدة توصيــات
كان أهمهــا تفهــم دورهــا االجتماعــي وتجهيــز مــكان مالئــم لعملهــا
بعيــدا عــن مشــاركة الرجــل لهــا .
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