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 أثـر السياسات األكاديمية 
على األمن والتنمية املستدامة

د. محمد مف�ضي الكساسبة 

 أستاذ مشارك - قسم إدارة األعمال 
 جامعة عمان العربية 

اململكة األردنية الهاشمية
ملخص

والقضايــا  املشــكالت،  بمعالجــة  املتعلقــة  القــرارات  صنــع  عمليــة  يحكــم  عاًمــا  إطــاًرا  األكاديميــة  السياســات  تمثــل 
امللحــة فــي التعليــم، والبحــث العلمـــي، وخدمــة املجتمــع، وإدارة الحــوار االجتماعــي بهــدف تحقيــق املصلحــة العامــة. وتـــرتكز 
السياســة العامــة بشــكل أساســـي علــى الفلســفة التـــي تتبناهــا املؤسســة، وتشــكل مــن خاللهــا املبــادئ واالتجاهــات العامــة 

التـــي تحكــم مسيـــرتها، وتحقــق التنميــة املســتدامة.

فــي  فــي كليــة الشــرطة  تهــدف هــذه الّدراســة إلــى قيــاس أثـــر السياســات األكاديميــة )التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة( 
أبــو ظبـــي فــي تعزيـــز األمــن والتنميــة املســتدامة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وقــد تــم تطويـــر اســتبانة لجمــع البيانــات 
ــا. وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة:

ً
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة فــي كليــة الشــرطة، واســتجاب )188( مبحوث

كليــة -  فــي  والبحثيــة(  والتدريبيــة  )التعليميــة  األكاديميــة  السياســات  مســتوى  حــول  املبحوثيـــن  تصــّورات  جــاءت 
مرتفعــة. املســتدامة  والتنميــة  األمــن  مســتوى  حــول  تصوراتهــم  كانــت  حيـــن  فــي  متوســطة،  الشــرطة 

هنــاك أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )a ³ 0.05( للسياســات التعليميــة فــي كليــة الشــرطة علــى األمــن - 
والتنميــة املســتدامة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

هنــاك أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )a ³ 0.05( للسياســات البحثيــة فــي كليــة الشــرطة علــى األمــن - 
والتنميــة املســتدامة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

0.05( للسياســات التدريبيــة فــي كليــة الشــرطة علــى -   ³  a( ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. األمــن والتنميــة املســتدامة 

التدريــس -  هيئــة  أعضــاء  تصــورات  بيـــن   )0.05  ³  a( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذو  اختــالف  هنــاك 
والطلبــة حــول مســتوى األمــن والتنميــة املســتدامة، والسياســات التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة؛ إذ كان مســتوى 
مــن  أعلــى  والبحثيــة،  والتدريبيــة،  التعليميــة،  والسياســات  املســتدامة،  والتنميــة  األمــن  حــول  الطلبــة  تصــورات 

تدريــس. مســتوى تصــورات أعضــاء هيئــة 

السياســات  دور  لتعزيـــز  التوصيــات  مــن  مجموعــة  صياغــة  تــم  الدراســة  إليهــا  توصلــت  التـــي  النتائــج  ضــوء  وفــي 
التعليميــة والبحثيــة فــي كليــة الشــرطة فــي األمــن والتنميــة املســتدامة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وبعــض التوصيــات 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن  بيـــن السياســات التدريبيــة مــن جانــب، واألمــن والتنميــة املســتدامة  لبنــاء الربــط 

جانــب آخـــر.

الكلمــات املفتاحيــة: السياســات األكاديميــة، السياســات التعليميــة، السياســات التدريبيــة، السياســات البحثيــة، 
األمــن والتنميــة املســتدامة، كليــة الشــرطة فــي أبــو ظبـــي، دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

* تم استالم البحث في أغسطس 2015، وقبل للنشر في أكتوبر 2015.
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مقّدمة

مدخل الدراسة:

إن السياســات العامــة حقــل متنــوع االختصــاص يجمــع بيـــن العلــم، والفــن، أو بيـــن النظريــات العلميــة مــن جهــة، وبيـــن 
 مــن أنشــطة، وعمليــات 

ُ
لُّ مــا تقــوم بــه الحكومــة

ُ
املهــارات العمليــة التطبيقيــة، مــن جهــة أخـــرى. وتختــص السياســات العامــة بــك

مــن أجــل َحــّلِ املشــكالت التـــي تواجــه املجتمــع.

ولعــل مــن التســاؤالت التـــي تثــور فــي مجــال السياســات العامــة؛ ملــاذا تتقــدم بعــض الــدول، وتحقــق قفــزات فــي نموهــا 
االقتصــادي، واســتقرارها السياســـي، واألمنـــي، واملالــي؟ وملــاذا تحقــق تقدًمــا فــي مراكزهــا علــى مؤشــرات التنافســية العامليــة، 
ومؤشــر التنميــة البشــرية، وفــي غيـــرها مــن التصنيفــات فــي التقاريـــر العامليــة ســواًء التـــي تتعلــق بالتعليــم، أو الصـــحة، أو نوعيــة 
الحيــاة، أو البنيــة التحتيــة، أو الشــفافية، أو مــدركات الفســاد، أو ممارســة األعمــال، أو نقــل التكنولوجيــا وتطبيقهــا، أو 
اإلدارة اإللكتـــرونية، أو نحوهــا؟ وملــاذا تتصــف بعــض الــدول باألمــن، والطمأنينــة، واالســتقرار، فــي حيـــن تتصــف دول أخـــرى 
بارتفــاع معــدالت العنــف، والجـــريمة، واختــالل األمــن، والتفــكك؟ وملــاذا تنجــح الحكومــات فــي بعــض الــدول، وتفشــل فــي دول 
أخـــرى؟ وملــاذا تتســم بعــض املجتمعــات، أو الــدول بالتنظيــم، ويغلــب علــى مجتمعــات، أو دول أخـــرى الفو�ضــى، والعشــوائية؟

فــي مؤسســاتها املختلفــة مــع سياســاتها  إلــى أن تنســجم السياســات التـــي تحكــم أصـــحاب القــرار  تســعى بعــض الــدول 
فــي األمــن  أبــو ظبـــي أن تؤثـــر  فــي  فــي كليــة الشــرطة  العامــة؛ فإلــى أي حــد يمكــن للسياســات التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة 
والتنميــة املســتدامة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة؟ لعــل اإلجابــة عــن هــذا الســؤال تتصــل بدراســة السياســات األكاديميــة 
)التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة(، وتحليــل دورهــا فــي تعزيـــز األمــن والتنميــة املســتدامة، وهــو مــا جــاءت هــذه الدراســة للبحــث 

فيــه.

مشكلة الّدراسة:

لقــد أدركــت الحكومــات علــى اختــالف اتجاهاتهــا الفكريــة، وأنظمتهــا السياســية، أنهــا بحاجــة إلــى مســاندة، ودعــم شــعوبها 
فــي مــا تقــوم بــه مــن أعمــال مختلفــة، ومــا تتخــذه مــن قــرارات، فــي جميــع األوقــات والظــروف. وحتـــى يتحّقــق لهــا ذلــك، فقــد أخــذت 
تســعى جاهــدة إلــى االســتجابة ملطالــب مواطنيهــا املتنوعــة، وحــل مشــكالتهم، مــن خــالل مجموعــة مــن البـــرامج والخطــط -والتـــي 

ُيطلــق عليهــا السياســات العامــة- الهادفــة إلــى تحقيــق جملــة مــن املنافــع للمواطنيـــن، وتخفيــف املعانــاة عنهــم.

إّن مــا يميـــز السياســات العامــة شــمولية نتائجهــا لشــرائح واســعة مــن املجتمــع إن لــم يكــن املجتمــع كلــه، ممــا يحّتــم 
املنافــع املتوقعــة عنــد تنفيذهــا، وزيــادة فــرص نجاحهــا، وتقليــل  إلــى تحقيــق  يــؤدي  بـــرسمها، أو صياغتهــا بشــكل  االهتمــام 
احتمــاالت فشــلها إلــى أقــل نســبة ممكنــة. فالسياســات العامــة التـــي تصــاغ بشــكل دقيــق فــي االعتمــاد علــى معطيــات ومعلومــات 
جّنــب املجتمــع الكثيـــر مــن اإلحبــاط، واآلالم، والتضـــحيات التـــي تصاحــب تنفيــذ السياســات العامــة 

ُ
صـــحيحة وصادقــة، ت

املرســومة بشــكل غيـــر صـــحيح، أو السياســات الفاشــلة.

إحــدى  التواصــل االجتماعــي، وهــي  التكنولوجيــا واالتصــاالت، وشــبكات  ثــورة  العالــم شاشــة صغيـــرة بحكــم  أضـحـــى 
ــي الحــدود، واجتيازهــا رغــم تجلياتهــا االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة، والسياســية. 

ّ
نــت مــن تخط

ّ
آليــات العوملــة التـــي مك

ورغــم مــا تحملــه العوملــة مــن طيــات الســيطرة والهيمنــة والتســلط، وأصبحــت الجـــريمة عامليــة ال حــدود لهــا، وعابـــرة للقــارات، 
وال تشــكل عدواًنــا علــى حـــرمات األوطــان، واقتصاداتهــا، وخصوصياتهــا، ومعتقداتهــا فحســب، بــل شــكلت خطــًرا علــى حيــاة بنـــي 

البشــر قاطبــة بـــًرا، وبحـــًرا، وجــًوا، وافتـــراضًيا؛ علــى الشــبكات اإللكتـــرونية حيــث ال وجــود مــادي علــى األرض.

وزادت عوملة الجـريمة األمر تعقيًدا، وأصبح من الصعب مكافحة ظاهرة اإلجـرام في صورتها الحالية، ذلك أنها لم تعد 
مرتبطــة بـــزمان معيـــن، أو بحيـــز مكانـــي محــدود، ولــم يعــد األمــر يتعلــق بأشــخاص معينيـــن فــي ذواتهــم يمكــن مراقبــة ســلوكهم، 
وتحـركاتهم املريبة، وتتبع نشاطهم، بل لم تعد الحدود الفاصلة بيـن الدول قائمة بالنسبة للنشاط اإلجـرامـي. وأضـحت دول 
العالــم بأســرها أمــام خطــورة هــذا الوضــع مطالبــة بالتفكيـــر فــي إعــادة النظــر فــي سياســاتها التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة؛ 
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األمــر الــذي ينعكــس علــى األمــن والتنميــة املســتدامة بصفــة عامــة، وذلــك بإطــالق بـــرامج، وسياســات، واستـــراتيجيات وطنيــة 
تتجــاوب مــع تطــور الجـــريمة املرتبــط بالتقــدم التكنولوجـــي.

وتبـرز عناصر مشكلة الّدراسة من خالل اإلجابة عن السؤاليـن التالييـن:

مــا أثـــر السياســات التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة فــي كليــة الشــرطة فــي أبــو ظبـــي علــى األمــن والتنميــة املســتدامة فــي 	 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة؟

هــل يوجــد اختــالف فــي تصــورات الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس حــول متغيـــرات الدراســة )السياســات التعليميــة، 	 
والسياســات التدريبيــة، والسياســات البحثيــة، واألمــن والتنميــة املســتدامة(؟

أهداف الّدراسة:

تسعى هذه الّدراسة للّتعرف إلى:

أثـــر السياســات األكاديميــة )التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة( فــي كليــة الشــرطة فــي أبــو ظبـــي علــى األمــن والتنميــة 	 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. املســتدامة 

أثـــر السياســات التعليميــة فــي كليــة الشــرطة فــي أبــو ظبـــي علــى األمــن والتنميــة املســتدامة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 	 
املتحــدة.

أثـــر السياســات التدريبيــة فــي كليــة الشــرطة فــي أبــو ظبـــي علــى األمــن والتنميــة املســتدامة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 	 
املتحــدة.

أثـــر السياســات البحثيــة فــي كليــة الشــرطة فــي أبــو ظبـــي علــى األمــن والتنميــة املســتدامة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 	 
املتحــدة.

مــدى االختــالف فــي تصــورات املبحوثيـــن حــول متغيـــرات الدراســة )السياســات التعليميــة، والسياســات التدريبيــة، 	 
والسياســات البحثيــة، واألمــن والتنميــة املســتدامة( وفًقــا ملتغيـــر الــدور الــذي يلعبــه املبحوثــون فــي الكليــة.

أهمية الّدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من النقاط التالية:

ينظر إلى التعليم والبحث العلمـــي كعنصريـــن مهميـــن في عملية التنمية، لذا فإن االستثمار في التعليم من أولويات 	 
التنميــة. وبنــاًء علــى ذلــك فــإن مجــال تطبيــق هــذه الدراســة يســاعد أصـــحاب القــرار فــي كليــة الشــرطة فــي أبــو ظبـــي، 
وراسمـــي السياســات العامــة فــي دولــة األمــارات العربيــة املتحــدة فــي ربــط السياســات التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة 

بالقضايــا األمنيــة والتنمويــة ملــا يعــود بالنفــع علــى االقتصــاد واملجتمــع والبيئــة وجميــع أصـــحاب املصالــح.

التعليميــة 	  السياســات  متغيـــرات  دراســة  علــى  التـركيـــز  ضــوء  فــي  والباحثيـــن  للعلمــاء  الدراســة  هــذه  أهميــة  تأتـــي 
والتدريبيــة والبحثيــة وأثـــرها علــى األمــن والتنميــة املســتدامة، وإثـــراء األســاس النظــري فــي هــذا املجــال لســد الفجــوة 

فــي الدراســات العربيــة التـــي تتعلــق بمتغيـــرات السياســات األكاديميــة والجوانــب التنمويــة واألمنيــة.

أن تقييــم أثـــر ممارســات وسياســات املؤسســات التعليميــة والتدريبيــة علــى األمــن والتنميــة والبيئــة املحيطــة يســاهم 	 
فــي السياســات العامــة التـــي تنتهجهــا الحكومــات العربيــة ملــا فيــه الخيـــر لشــعوبها، ويعــزز الثقــة  فــي إعــادة النظــر 

بـراسمـــي السياســات الذيـــن يعتمديـــن علــى الدراســات العلميــة ومؤسســات التفكيـــر فــي اتخــاذ القــرارات.

الكــوارث 	  أو  املنــاخ،  بتغيـــر  تعلــق األمــر  القليلــة املاضيــة بشــكل جــذري ســواًء  الســنوات  العالــم خــالل  تغيـــر  لقــد 
الطبيعيــة، أو الربيــع العربـــي، األمــر الــذي انعكــس علــى التقــدم العاملـــي بطــرق غيـــر متوقعــة الســيما علــى النمــاذج 
االقتصاديــة واإلداريــة واالفتـــراضات السياســية )Independent Reseach Forum, 2013(، ولعــل هــذه الدراســة 

تفتــح املجــال أمــام الباحثيـــن للتفكيـــر باملتغيـــرات التـــي تســاهم فــي التأثيـــر علــى التنميــة املســتدامة واألمــن.
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ظري ومراجعة أدبّيات الّدراسة
ّ
األساس الن

:)Public Policy( مفهوم السياسة العامة

يحتــوي وصــف السياســة العامــة علــى خيــارات الحكومــة مــن األنشــطة التـــي تخــدم املصلحــة العامــة. فالسياســة العامــة 
تتعلــق بمجموعــة القــرارات التـــي يتــم اتخاذهــا مــن قبــل الساســة، وتنفيذهــا مــن قبــل الحكومــة لتحقيــق األهــداف العامــة 
للدولــة؛ بمعنـــى إن السياســة العامــة هــي كل مــا يخـــرج مــن النظــام السياســـي مــن قوانيـــن، وقــرارات، ولوائــح بغــض النظــر عــن 

طبيعــة هــذا النظــام )الكساســبة، 2012(.

ثمــة مــن ُيعــرف السياســة العامــة تعريًفــا واســًعا يتصــل بعالقــة الوحــدة الحكوميــة ببيئتهــا )Eyestone, 1971(. وهنــاك 
مــن يـــرى أن السياســة العامــة هــي تقريـــر، أو اختيــار حكومـــي للفعــل، أو عــدم الفعــل )Dye, 1975(. فــي حيـــن يعــرف رجــارد روز 
 أو كثيـــًرا -ليســت قــرارات منفصلــة- تؤثـــر نتائجهــا علــى مــن تهمهــم 

ً
السياســة العامــة بأنهــا سلســلة مــن األنشــطة املتـــرابطة قليــال

 )Rose, 1969(. ويعرف كارل فردريك السياسة العامة بأنها بـــرنامج عمل مقتـــرح لشخص، أو لجماعة، أو لحكومة 
ً
مستقبال

فــي نطــاق بيئــة معينــة لتحديــد الفــرص املســتهدفة، واملحــددات املــراد تجاوزهــا ســعًيا للوصــول إلــى هــدف محــدد، أو تحقيــق 
.)Friedrich, 1963( غــرض منشــود

ويـــرى أحــد الباحثيـــن أن السياســة العامــة أســلوب محــدد مــن نمــط األعمــال التـــي يتخذهــا املجتمــع جماعًيــا، أو عــن 
 .)Peters, 1986( طريــق ممثليــه ملعالجــة مشــكلة معينــة لتحقيــق مصلحــة عامــة لجميــع أفــراد املجتمــع، أو لفئــة محــدودة منــه
ويمكن النظر للسياســة العامة بأنها ممارســة التخاذ القرارات، ورســم السياســات العامة في ســبيل صيانة بنيتها التنظيمية، 
وممارســة أعمالهــا مــن أجــل حفــظ النظــام، واألمــن ملجتمعهــا داخلًيــا، وخارجًيــا؛ فهــي دليــل أو مرشــد لوضــع توصيــات صانعيهــا 

موضــع التنفيــذ العملــي مــن خــالل املوائمــة بيـــن الوســائل، واألهــداف، واإلنجــاز )الفهــداوي، 2001(.

ويـــرى القريوتـــي )2006( أن السياســة العامــة هــي كل عمــل، أو تعهــد بالقيــام بعمــل، أو امتنــاع مقصــود عــن القيــام 
بعمــل، أو تعبيـــر عــن موقــف، تقــوم بــه الحكومــة بشــكل مباشــر، أو غيـــر مباشــر، بهــدف معالجــة مشــكلة عامــة متوخيــة بذلــك 
الوصــول لحلــول يقــدر أنهــا فــي مصلحــة املجمــوع، ومعتمــدة فــي هــذا الســبيل علــى الطرائــق العلميــة، وأفضــل الوســائل ضمــن 

الظــروف البيئيــة املحيطــة بهــا.

وُيعــرف الفهــداوي )2001( السياســة العامــة بأنهــا تلــك املنظومــة الفاعلــة التـــي تتفاعــل مــع محيطهــا، واملتغيـــرات ذات 
العالقــة مــن خــالل اســتجابتها الحيويــة بالشــكل الــذي يعبـــر عــن نشــاط مؤسســات الحكومــة الرســمية وســلطاتها املنعكســة 
علــى البيئــة االجتماعيــة املحيطــة بهــا بمختلــف مجاالتهــا عبـــر البـــرامج واألهــداف والســلوكيات املنتظمــة فــي حــل القضايــا، 
وتطويـــرها  ومتابعتهــا  التطبيقيــة،  والوســائل  والفنيــة  البشــرية  املــوارد  وتحديــد  واملســتقبلية،  القائمــة  املشــكالت  ومواجهــة 

وتقويمهــا، تحقيًقــا للمصلحــة العامــة املشتـــركة فــي املجتمــع.

العمــل، وتشــكل قواعــد  أو هــي قواعــد تحــدد وجهــة سيـــر  بالنشــاط،  القيــام  العامــة عــن موّجهــات  وتعبـــر السياســة 
.)2007 )شابســوغ،  معينــة  أهــداف  تخــدم  التـــي  األنشــطة  الختيــار  يســتخدم  مرشــد  أو  للقــرارات، 

ويمكــن القــول أن السياســة العامــة هــي إطــار عــام يحكــم عمليــة صنــع القــرارات املتعلقــة بمعالجــة املشــكالت، والقضايــا 
امللحــة فــي املجتمــع بهــدف تحقيــق املصلحــة العامــة )الكساســبة، 2012(.

تضعهــا الســلطات التعليميــة لتوجيــه العمــل باألجهــزة  “االتجاهــات العامــة التـــي  بأنهــا  التعليميــة  السياســة  عــرف 
ُ
وت

التعليميــة فــي املســتويات املختلفــة عنــد اتخــاذ قراراتهــا” )بكــر، 2003(، ويشيـــر هــذا التعريــف إلــى أن السياســة تـــرتكز علــى 
الفلسفة التـــي تتبناها املؤسسة التعليمية، وتشكل من خاللها االتجاهات العامة واملبادئ التـــي تحكم سيـــرها، كما إن وضع 
السياســة مــن مســئولية اإلدارة العليــا للمؤسســة التعليميــة لتنظيــم أداء املنظمــات األخـــرى ووضــع الضوابــط التـــي تنســجم 

معهــا )الدجنـــي، 2011(.
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وحدد بكر )2003( خطوات تكويـن السياسة في املؤسسات التعليمية بما يلي:

استشــعار املؤسســة التعليميــة لحالــة، أو مشــكلة، أو ظاهــرة، تتطلــب رســم سياســة للتعامــل معهــا، وجعلهــا إطــاًرا  - 
تـــراكمًيا مــن املعرفــة والخبـــرة املســتقبلية فــي التعامــل مــع الظــروف املشــابهة.

الوضــع الداخلــي،  -  تأثيـــرها علــى  ومــدى  ومتطلباتهــا،  الدولــة،  وقوانيـــن  دراســة تأثيـــرات املجتمــع واحتياجاتــه، 
املحيطــة. ينبغــي اختيارهــا لتنســجم مــع مكونــات البيئــة  التـــي  والسياســات 

االهتمام باملقارنات الفاعلة بيـــن السياسات التـــي ستتخذها املؤسسة التعليمية، وتلك التـــي تتبعها الدول األخـــرى  - 
فــي املجــال ذاتــه، مــع األخــذ باالعتبــار ضــرورة املشــابهة للثقافــة والقيــم الســائدة.

االطــالع علــى الدراســات الســابقة ذات التأثيـــر الفاعــل فــي تكويـــن السياســات، والتواصــل الفكــري بيـــن املتخصصيـــن  - 
فــي مجــال إعــداد السياســات للمؤسســات التعليميــة.

تكويـــن السياســة التعليميــة بحيــث تتضمــن القيــم واألفــكار الســائدة فــي املجتمــع وصياغتهــا بشــكل عملــي، وهــذا 5- 
يتطلــب أن تكــون السياســات مفهومــة املحتــوى مــن جميــع العامليـــن فــي املؤسســة.

تنفيــذ السياســة باســتخدام األســلوب العلمـــي فــي حــل املشــكالت، واإلفــادة منهــا فــي اقتـــراح بدائــل مناســبة لتطويـــر  - 
السياســات.

التعليم من أجل التنمية املستدامة

لقــد انطلــق عقــد التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة منــذ عــام 2005 بهــدف تكامــل القيــم واألنشــطة واملبــادئ التـــي 
تـــرتبط بالتنميــة املســتدامة مــن خــالل جميــع أشــكال التعليــم والتعلــم، األمــر الــذي يســاعد فــي تغييـــر االتجاهــات والســلوكيات 
والقيــم لضمــان مســتقبل أكثـــر اســتدامة فــي املجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة. ويلعــب التعليــم دوًرا مهًمــا فــي نشــر 

.)Gijzen, 2011( املعرفــة واملعلومــات فــي إطــار التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة للمجتمــع

تأخــذ التنميــة املســتدامة اليــوم اهتماًمــا رئيًســا فــي السياســة عبـــر العالــم، وقــد وضعــت جــداول األعمــال السياســية 
ــا سياســًيا فــي مختلــف أنحــاء العالــم )Burmeister and Eilks, 2013(. وتــم قبــول 

ً
املختلفــة لتعزيـــز االســتدامة وجعلهــا هدف

التنميــة املســتدامة  مــن أجــل  التعليــم  التعليميــة؛ ويعــد  فــي السياســة  التنميــة املســتدامة كهــدف عاملـــي  مــن أجــل  التعليــم 
.)Eilks, 2015( نموذًجــا موجًهــا باملهــارات يفــي بمتطلبــات نظريــات التعليــم

أصبحــت التنميــة املســتدامة املحـــرك حــول العالــم للتعبيـــر عــن الحاجــة إلــى االبتعــاد عــن نمــاذج التنميــة املهيمنــة حالًيــا 
التـــي يبــدو أنهــا غيـــر قــادرة علــى تحقيــق التــوازن بيـــن احتياجــات الشــعوب فــي الســعي لتحقيــق الســالم واالزدهــار. وفــي الوقــت 
الــذي يشــهد جميــع أنحــاء العالــم طفــرة فــي االهتمــام بقضايــا االســتدامة مــن قبــل الحكومــات واملجتمعــات واملنظمــات واألعمــال 
والصناعــة؛ بــدأ الكثيـــر مــن البشــر يتفهــم أن إنشــاء عالــم مســتدام يتصــف باإلنســانية يعتمــد علــى التغييـــرات األساســية فــي 
األنظمــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ككل، ويدعــم ذلــك إعــادة تشــكيل مهمــة للمبــادئ والقيــم، والســلوكيات، وأنمــاط الحيــاة  

.)Wals, 2009(

ويقــوم التعليــم بــدور أساســـي فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية لــدول العالــم املختلفــة؛ إذ ُيعــد األســاس 
الــذي يبنـــى عليــه كل مــا تصبــو الــدول إلــى تحقيقــه، ســواًء مــن الناحيــة االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو السياســية. إن التعليــم 
مســتويات  لرفــع  الطريــق  ويعــد  اإلنتاجيــة،  وتحسيـــن  املنظمــات،  تنتجهــا  التـــي  والخدمــات  الســلع  بجــودة  االرتقــاء  مفتــاح 
التوظيــف، وبنــاء قــوى عمــل ذات نوعيــة مرتفعــة، كمــا إنــه الســبيل نحــو مســتويات معيشــية أعلــى لجميــع أفــراد املجتمــع 

)إبـــراهيم،  00 (.

 واســع النطــاق حــول الحاجــة إلــى 
ً
وتوصلــت عــدد مــن اســتطالعات الــرأي العــام فــي اآلونــة األخيـــرة إلــى أن هنــاك قبــوال

التنميــة املســتدامة. وإن فهــم فاعليــة البـــرامج املجتمعيــة واملبــادرات، واملســاعدة فــي التطويـــر والنمــو املســتدام، يتطلــب أن 
.)Scott, 2015( يشــارك املعلمــون والباحثــون فــي هــذه العمليــة أكثـــر بكثيـــر ممــا يقومــوا بــه حالًيــا
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السياسات العامة في املؤسسات األكاديمية:

ثمــة  الناميــة أن  الــدول  فــي  إذ يالحــظ  التنمويــة؛  فــي املجــاالت  تــؤدي الجامعــات واملؤسســات األكاديميــة مهمــة كبيـــرة 
عوامــل خارجيــة لــم تــؤد مهمتهــا علــى الشــكل املطلــوب؛ كالتقنيــة واألعمــال االستشــارية التـــي لهــا تأثيـــر كبيـــر فــي جوانــب الحيــاة 
 في مجاالت التنمية االجتماعية 

ً
املختلفة، والسيما في السياسة واالقتصاد والثقافة والفكر والتعليم، ولم تؤثـــر تأثيـــًرا فاعال

واالقتصادية، ذلك ألن هذه السياسات التنموية تقوم على أساس مفهوم التنمية غيـر املتوازنة الذي أدى إلى تهميش مهمة 
الطاقــات املحليــة املاديــة والبشــرية فــي املجــاالت التنمويــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي كثيـــر مــن الــدول الناميــة )علــي، 2012(.

ُيعــد التعليــم العالــي، والتعليــم العــام املتغيـريـــن الحاسميـــن فــي عمليــة التنميــة، ألن التعليــم الرسمـــي يشــكل العنصــر 
الرئيــس للتنميــة البشــرية، لــذا فــإن االســتثمار فــي التعليــم ينبغــي أن يكــون علــى رأس أولويــات التنميــة. ومــع أن التعليــم قــد 
يكــون مــن أكثـــر االســتثمارات تكلفــة، إال أنــه يعــد االســتثمار الــذي يعــود باملــردود األكبـــر ســواًء كان ذلــك مــن قــدرات وطاقــات 
اجتماعيــة، أو مــن عائــدات اقتصاديــة تمكــن املجتمــع واإلنســان مــن تخطيــط مســار مســتقبله ومواجهــة تحدياتــه )أبــو فرحــة، 

.) 00 

وُيعــد البحــث العلمـــي مــن وســائل نشــر املعرفــة وإنتاجهــا، وذلــك عبـــر البحــوث العلميــة فــي العلــوم الطبيعيــة واإلنســانية 
ــا مباشــًرا بمتطلبــات التنميــة فــي املجتمــع بمجــاالت عــدة 

ً
واالجتماعيــة واإلنتــاج األدبـــي والفنـــي. ويـــرتبط البحــث العلمـــي ارتباط

منهــا الصناعــة والزراعــة والخدمــات. وللبحــث العلمـــي عالقــة وثيقــة بالتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة؛ إذ ثمــة نتائــج تتـــرتب 
علــى هــذه العالقــة فــي رفــع معــدالت اإلنتــاج وتحسيـــن نوعيتــه وإدخــال األســاليب والتقنيــات الحديثــة فــي النشــاط التجــاري 

واإلداري والتنمــوي )علــي، 2012(.

األصعــدة  جميــع  علــى  املجتمــع  فــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  للحـــركة  املرتكــزات  أهــم  مــن  العالــي  التعليــم  ُيعــد  كمــا 
ل املؤسســات التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة والجامعــات الفضــاء الــذي مــن 

ّ
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، وتشــك

خاللــه يتولــى األفــراد فــي املجتمــع عمليــات التغذيــة املتبادلــة عبـــر عمليــات اكتســاب املعرفــة والتعليــم، والبحــث. لــذا ينبغــي 
 مهًمــا فــي املجتمــع ككل، وتقــوم بعمليــات اجتماعيــة واقتصاديــة تتخطــى 

ً
النظــر للجامعــات علــى أنهــا مؤسســات تشــغل حيـــزا

فســح الجامعــات املجــال أمــام أفــراد املجتمــع ليواجهــوا التحديــات عبـــر الفتـــرات الزمنيــة املختلفــة. مــن 
ُ
الحـــرم الجامعــي. وت

هنــا تنطلــق أهميــة مؤسســات التعليــم العالــي لتصبــح فــي مواكبــة العمليــات التنمويــة ومواجهــة التحديــات القائمــة. لــذا فــإن 
االهتمــام بتطويـــر قطــاع التعليــم العالــي يشــكل أوليــة قصــوى فــي التنميــة املســتدامة. كمــا يعــد البحــث العلمـــي مــن أهــم الروافــد 
للتجــارة، والصناعــة، والزراعــة، ويســاهم فــي حــل املشــكالت االجتماعيــة، ويعــد االســتثمار فــي البحــث العلمـــي خطــوة مهمــة فــي 

التنميــة املســتدامة )أبــو فرحــة،  00 (.

مفهوم األمن والتنمية املستدامة:

شــبكة  ضمــن  االقتصاديــة  التنميــة  عمليــة  يضــع  نظــري  تشــخيص  نحــو  املســتدامة  التنميــة  أدبيــات  معظــم  تتجــه 
مــن العالقــات االجتماعيــة، ملــا لهــا مــن دور فــي عمليــة التنميــة وسياســاتها، ومــن هنــا يبـــرز الــدور الواضـــح ملنظمــات األعمــال 
ومؤسســات املجتمــع املدنـــي واألفــراد والجماعــات فــي عمليــة التنميــة جنًبــا إلــى جنــب مــع الــدور الــذي تلعبــه الدولــة ومؤسســاتها 

)أبــو فرحــة،  00 (.

لــم يعــد مفهــوم األمــن يقتصــر علــى مجـــرد حمايــة األفــراد مــن شــرور الجـــريمة، ومنــع وقــوع الجـــرائم، ومالحقــة مرتكبيهــا 
وتقديمهــم للعدالــة؛ بــل أصبــح األمــن يعنـــى بتأميـــن مسيـــرة املجتمــع نحــو التحسيـــن املســتمر لرفاهيــة أفــراد املجتمــع، والعمــل 
علــى الحفــاظ علــى أفضــل تــوازن ممكــن لجميــع املتغيـــرات املؤثـــرة علــى رفاهيــة املجتمــع، ويــؤدي اختــالل أي منهــا إلــى حــدوث 
حالــة مــن القلــق والخــوف أًيــا كان نوعــه. كمــا إن حــدوث أي خلــل فــي هــذا التــوازن يتطلــب التدخــل إلعــادة التــوازن مــن جديــد 
لهــذه املتغيـــرات، لــذا ظهــر مــا يسمـــى األمــن البيئــي والــذي يعنـــى بتــوازن املتغيـــرات البيئيــة بالقــدر الــذي يســاهم فــي تحقيــق 
الفــرد، وكذلــك األمــن االجتماعــي، واألمــن االقتصــادي، واألمــن الديموجـــرافي، واألمــن الصـحـــي ونحــو ذلــك. وعليــه  رفاهيــة 
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فــإن األمــن بمفهومــه العصــري الشــامل، يعنـــي الحفــاظ علــى كل التوازنــات التـــي تتعلــق بحيــاة الفــرد وعرضــه ومالــه ورفاهيتــه 
ومســتقبله )نجيــب، 2010(.

وبالرغــم مــن التبايـــن فــي وجهــات النظــر حــول التنميــة املســتدامة، إال أن مــن أبـــرز تعريفــات التنميــة املســتدامة أنهــا قيــام 
األجيــال الحاليــة مــن البشــر بالعمــل علــى توفيـــر حاجاتهــا فــي الحاضــر دون إغفــال املســتقبل مــن خــالل الحـــرص علــى عــدم 
ــن 

ّ
اســتنزاف الثـــروات الطبيعيــة وادخــار أكبـــر نصيــب منهــا للغــد مــع بــذل أق�ضــى جهــد فــي عــدم تلويــث البيئــة؛ األمــر الــذي يمك

األجيــال القادمــة مــن مباشــرة الحيــاة باملســتوى الــذي نعمــت بــه األجيــال الســابقة، بمعنـــى أال تعيــق عمليــات التنميــة الحاليــة 
عمليــات التنميــة فــي املســتقبل. وثمــة مــن يعــرف التنميــة املســتدامة بأنهــا التخفيــف مــن وطــأة الفقــر علــى فقــراء العالــم اليــوم 
مــن خــالل تقديــم حيــاة آمنــة ومســتدامة واســتقرار اجتماعــي مــع الحــد مــن تال�ضــي املــوارد الطبيعيــة وتدهــور البيئــة والخلــل 

الثقافــي )الفياللــي، 7   ه(.

فــي التنميــة،  بيـــن األفــراد ومؤسســات املجتمــع املختلفــة يعــد العنصــر األكثـــر حيويــة  إن خلــق العالقــات التحاوريــة 
وتفســح هــذه العالقــات املجــال للتأثيـــر املتبــادل مــا بيـــن األفــراد والجماعــات ومؤسســات املجتمــع املدنـــي ومؤسســات الدولــة، 
ويضــع هــذا التوجــه مؤسســات الدولــة ضمــن املحيــط االجتماعــي الــذي تبنـــي مــن أجلــه، ويــؤدي هــذا الوضــع إلــى فهــم أفضــل 
للدولة، ومفاهيم التحول االجتماعي، والتغييـر السياسـي، مما يساعد في مواجهة التحديات السياسية )أبو فرحة،  00 (.

 أن يتحــدث صانعــو السياســة قبــل خمســة عشــر عاًمــا عــن السياســات األمنيــة والتنمويــة فــي 
ً
لــم يكــن األمــر مقبــوال

الوقــت ذاتــه، لكنهــم اليــوم يتحدثــون عــن األمــن والتنميــة والدبلوماســية والديمقراطيــة كمداخــل مشتـــركة للحكومــة ال يمكــن 
.)Tschirgi, 2005( فصلهــا بعضهــا عــن بعــض

ُيعــد األمــن العمــود الفقــري ألي بيئــة تنمويــة، وينظــر إلــى األمــن العــام باعتبــاره جـــزًءا مــن السياســات العامــة، وآلياتهــا 
)عودة، 2003(؛ فعند تحليل سياسات التعليم، أو الصـحة، أو التصنيع، أو الزراعة، أو التمويـن، أو غيـرها من السياسات 
التنمويــة، ال بــد مــن وجــود نقــاط التقــاء بيـــن هــذه السياســات والقضايــا األمنيــة؛ فاألمــن العــام هــو البنيــة التحتيــة للسياســات 
العامــة، فعندمــا يتحقــق األمــن واالســتقرار تتحقــق التنميــة بجميــع أبعادهــا، وعناصرهــا. كمــا يـــرتبط األمــن العــام بفكــرة تطــور 
املجتمــع؛ إذ إن األمــن العــام يعكــس التطــور فــي املجتمــع، ومؤسســاته، فــإذا وجــد نظــام سياســـي منفتــح، ومتطــور ديمقراطًيــا، 
يكــون هنــاك أمــن عــام متطــور. وقضيــة األمــن العــام قضيــة محوريــة وحيويــة، وهــي مرتبطــة بالديمقراطيــة، فــإذا ســاد األمــن 
العــام وتعّمــق، أصبحــت هنــاك فــرص للتطــور الديمقراطــي، خاصــة وأن الديمقراطيــة تحتــاج إلــى بيئــة آمنــة يســتطيع اإلنســان 

فــي ظلهــا ممارســة املشــاركة الديمقراطيــة.

حينمــا دعــا ســيدنا إبـــراهيم عليــه الســالم ّربــه لنـــزالء البيــت الحـــرام قــال: ﴿رب أجعــل هــذا بلــًدا آمًنــا وأرزق أهلــه مــن 
الثمــرات مــن آمــن منهــم بــاهلل واليــوم اآلخـــر﴾ )البقــرة، آيــة 126(. فطلــب لهــم األمــن والرخــاء، وهكــذا ُيالحــظ أن الرخــاء مرتبــط 
ــا وثيًقــا كأعظــم نعــم هللا تعالــى. ومــن هنــا جــاءت الضــرورة امللحــة لوضــع سياســات أمنيــة مواكبــة 

ً
باألمــن فــي القــرآن الكريــم ارتباط

للسياســات التنمويــة، وذلــك للصلــة الوثيقــة بيـــن السياستيـــن، ويطلــق مفهــوم السياســة األمنيــة لتحقيــق التنميــة اآلمنــة علــى 
هــذه العالقــة الوطيــدة بيـــن السياستيـــن، ويمكــن فــي ضــوء ذلــك تحديــد عناصــر السياســة األمنيــة مــن أجــل التنميــة اآلمنــة كمــا 

يلــي )عــوض، 1990(:

تقــوم السياســة األمنيــة علــى أســاس أن األمــن شــرط ضــروري لحــدوث التنميــة الســليمة واملســتدامة؛ ولتحقيــق  - 
التنميــة ال بــد مــن وجــود بيئــة آمنــة تطمئــن املستثمريـــن علــى ســالمة اســتثماراتهم مــن التخـــريب، والتعطيــل، والنهــب، 

وإمكانيــة اســتمرارها، وديمومتهــا.

علــى الصعيــد التنمــوي ال بــد أن تتضمــن دراســات الجــدوى االقتصاديــة واالجتماعيــة تقييًمــا للمشــروع، وموقعــه،  - 
وإمكانيــة اســتقطاب املــوارد البشــرية لــه، والتصميــم الهندســـي، وخطــوات التنفيــذ للمشــروع، وهــذا التقييــم األمنـــي 
للمشــروع يتــم تحســًبا لحــدوث أخطــار مســتقبلية ربمــا تؤثـــر ســلًبا علــى اســتمرارية املشــروع، وأخــذ االحتياطــات 

الالزمــة حيالهــا.
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لتقليــل  -  التنفيــذ  قبــل  ككل  واستـــراتيجيتها  التنميــة،  وخطــط  لبـــرامج،  التقييــم  مــن  بــد  ال  الكلــي  الصعيــد  علــى 
والنــاس. البيئــة،  علــى  ســلبية  آثــار  األحيــان  بعــض  فــي  للتنميــة  ألن  أبعــاده؛  بمختلــف  األمــن  علــى  انعكاســاتها 

وبعــد  -  املشــروعات،  تنفيــذ  أثنــاء  األمنيــة  األوضــاع  علــى  التنمويــة  الجهــود  انعكاســات  رصــد  األمــن  أجهــزة  تتولــى 
املتوقعــة. األمنيــة  املشــكالت  حــدوث  دون  للحيلولــة  الالزمــة  االحتياطــات  أخــذ  مــن  للتأكــد  تنفيذهــا، 

 آلثــار املشــروعات التنمويــة علــى 5- 
ً
يتضمــن التقييــم النهائــي لبـــرامج وسياســات التنميــة عنــد اكتمــال تنفيذهــا تحليــال

األوضــاع األمنيــة القائمــة واملســتقبلية، واتخــاذ الخطــوات العالجيــة لهــذه املشــكالت، واآلثــار.

تتبلــور هــذه العناصــر فــي سياســة أمنيــة شــاملة تقــوم علــى اإلحصائيــات واملعلومــات عــن الوقائــع الفعليــة، والتنبــؤات  - 
ل 

ّ
املســتقبلية للحــوادث، واملشــكالت األمنيــة. وتشــمل كل أجهــزة منــع الجـــريمة، وضبطهــا، ومعالجــة آثارهــا، وتشــك

محــوًرا أساســًيا مــن محــاور السياســات التنمويــة.

ال بــد مــن وضــع األطــر التنفيذيــة الضروريــة لصياغــة سياســات أمنيــة فاعلــة، وإدراجهــا ضمــن السياســات التنمويــة، 7- 
األمر الذي يقت�ضي التنسيق بيـن األجهزة الحكومية، ومنظمات األعمال، ومؤسسات املجتمع املدنـي، واملؤسسات 

اإلعالمية، وغيـرها لضمان تكامل جهود تنفيذ السياسات األمنية، والتنموية.

األمنيــة  والقضايــا  جهــة  مــن  والبحثيــة  والتدريبيــة  التعليميــة  السياســات  حلقــات  تكامــل  أهميــة  ســبق  ممــا  يتضـــح 
والتنمويــة مــن جهــة أخـــرى. ونتيجــة لالرتبــاط الوثيــق بيـــن األمــن والتنميــة كمــا يالحــظ مــن األدبيــات، فقــد تبنـــي الباحــث األمــن 

والتنميــة املســتدامة كمتغيـــر تابــع فــي هــذه الدراســة.

طريقة البحث وإجـراءاته

منهج الدراسة:

مــن  البيانــات  لجمــع  االســتبانة  اســتخدام  وتــّم  ميدانيــة،  دراســة  خــالل  مــن  الوصفــي  املنهــج  الدراســة  ــت 
ّ
تبن لقــد 

ــرق اإلحصائيــة املناســبة للتحليــل. كمــا وتــّم االطــالع علــى الدراســات والبحــوث النظريــة وامليدانيــة 
ّ
املبحوثيـــن، واســتخدام الط

التـــي يقــوم عليهــا األســاس النظــري للدراســة. بلــورة املنطلقــات واألســس  ومراجعــة أدبيــات املوضــوع بهــدف 

فــي أبــو ظبـــي: اختــار الباحــث كليــة الشــرطة للدراســة كونهــا مؤسســة عريقــة وم�ضــى علــى  التعريــف بكليــة الشــرطة 
تأسيســها ثالثــة عقــود مــن الزمــن. فقــد أنشــئت كليــة الشــرطة عــام 1985 فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وكانــت مــدة 
فــي علــوم الشــرطة. وقــد تخـــرج  فــي الكليــة سنتيـــن دراسيتيـــن يحصــل بعدهــا الطالــب املرشــح علــى درجــة الدبلــوم  الدراســة 
وفــق هــذا النظــام خمــس دفعــات، وبلــغ عــدد الخـريجيـــن )567( خـــريًجا. وتــم تطويـــر منهــاج الدراســة والتدريــب فــي الكليــة، 
1992، حيــث أصبحــت مــدة الدراســة أربــع ســنوات. وتقــوم الدراســة فــي الكليــة  بصــدور القانــون االتحــادي رقــم )5( لعــام 
علــى نظــام الســاعات املعتمــدة. يحصــل الطالــب املرشــح فيهــا علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم القانونيــة والشــرطية. وتــم 
إنشــاء معهــد تدريــب الضبــاط فــي كليــة الشــرطة فــي أبــو ظبـــي، ليتولــى مســئولية تنميــة قــدرات ضبــاط الشــرطة علــى مســتوى 
الدولــة، وزيــادة معارفهــم، ورفــع كفاءتهــم، وصقــل مهاراتهــم وخبـــراتهم فــي مجــاالت العمــل األمنـــي املختلفــة مــن خــالل إعــداد 
الدراســات والبحــوث القانونيــة والشــرطية. ويعــد معهــد تدريــب الضبــاط رافــًدا مهًمــا فــي مجــال تنميــة املــوارد البشــرية، ومتابعــة 
املســتجدات فــي املعــارف والعلــوم علــى الســاحة العامليــة، وربــط التدريــب بالبيئــة املحليــة. وبموجــب القانــون االتحــادي رقــم 
)31( لســنة 2005 تــم تعديــل مسمـــى بـــرنامج البكالوريــوس ليصبــح بكالوريــوس العلــوم الشــرطية والعدالــة الجنائيــة، وتــم 
تطبيــق نظــام الحقائــب التدريبيــة فــي التدريــس. وتــم مــع بدايــة العــام الدراســـي 2011/2010 فتــح بـــرنامج املاجستيـــر فــي إدارة 
الشــرطة وبـــرنامج املاجستيـــر فــي العدالــة الجنائيــة فــي الكليــة. وتقــوم رســالة كليــة الشــرطة علــى أســاس التميـــز فــي تقديــم أفضــل 
والشــراكات  والبشــرية  التقنيــة  للمــوارد  األمثــل  باالســتغالل  الدارسيـــن  لجميــع  والبحثيــة  واألكاديميــة  التدريبيــة  الخدمــات 

الفاعلــة وفًقــا للمعاييـــر العامليــة املتطــورة.
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مجتمع الدراسة والعينة:

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة فــي كليــة الشــرطة والبالــغ عددهــم )1232( فــرًدا. فــإذا كان 
مجتمع الدراسة )1200( فرًدا، فإن العينة املناسبة )291( فرًدا )Sekaran and Bougie, 2013(، لذا تم تحديد عتبة الدراسة 
بـــ )500( طالــب وعضــو هيئــة تدريــس بهــدف الوصــول إلــى العــدد املناســب للعينــة. وتــم توزيــع )500( اســتبانة علــى عينــة عشــوائية 
بســيطة مــن مجتمــع الدراســة تشــكل مــا نســبته )0.58  %( مــن مجتمــع الدراســة الكلــي باســتخدام قائمــة أســماء الطلبــة وقائمــة 
أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كليــة الشــرطة. وتــم ســحب العينــة باســتخدام جــدول األرقــام العشــوائية إلتاحــة الفرصــة لجميــع أفــراد 
املجتمــع فــي احتماليــة االختيــار فــي العينــة، وتــّم استـــرداد )188( اســتبانة صالحــة للّتحليــل أي مــا نســبته )  .5  %( مــن مجتمــع 

الدراســة الكلــي. ويوضـــح الجــدول رقــم )1( فئــات مجتمــع الدراســة، وعــدد االســتبانات املوزعــة واملستـــردة.

الجدول رقم )1(

مجتمع الدراسة وعدد االستبانات املوزعة واملستـردة

عدد مجتمع فئات مجتمع الدراسة
الدراسة

االستبانات
نسبة االستبانات املستـرّدةاملوزعة

املستـردة من املوزعة
نسبة االستبانات املستـردة 

من مجتمع الدراسة
07. 7 %80%0 50 5أعضاء هيئة التدريس

 5.   %58%8  50 1178الطلبــة
  .5 % .7 %1232500188املجموع

أداة الدراسة:

تــم تطويـــر أداة الدراســة فــي ضــوء االطــالع علــى األدبيــات ذات العالقــة باملوضــوع، لقيــاس دور السياســات األكاديميــة 
)التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة( فــي األمــن والتنميــة املســتدامة، وتكّونــت االســتبانة مــن قسميـــن همــا:

القســم األول: يتضّمــن املعلومــات املعبـــرة عــن خصائــص املبحوثيـــن املتمثلــة فــي النــوع االجتماعــي، والعمــر، والخبـــرة 	 
العمليــة، واملؤهــل التعليمـــي، والــدور الــذي يلعبــه املبحــوث بكليــة الشــرطة.

القســم الثانـــي: يتضّمــن )  ( فقــرة تقيــس جميــع متغيـــرات الدراســة علــى مقيــاس )ليكــرت Likert( الخماســـي والــذي 	 
يعــد مقياًســا فئوًيــا )Interval Scale( لقيــاس الفــروق بيـــن إجابــات املبحوثيـــن )Sekaran and Bougie, 2013(. ويبيـــن 

لحــق رقــم )1( اســتبانة الدراســة.
ُ
امل

ثبات أداة الّدراسة:

ســاق الداخلــي لفقــرات املتغيـــرات املســتقلة، 
ّ
تــم استخـــراج معامــل الثبــات طبًقــا لكرونبــاخ ألفــا )Cronbach Alpha( لالت

واملتغيـــر التابــع، وكانــت النتائــج كمــا هــي موضـــحة فــي جــدول )2(. والــذي يتبيـــن منــه أّن معامــالت الثبــات للمتغيـــرات املســتقلة 
واملتغيـــر التابــع قــد تجــاوزت 90%، ممــا يجعلهــا نســب ثبــات مقبولــة جــًدا ألغــراض التحليــل اإلحصائــي والبحــث العلمـــي.

الجدول رقم  )2( 

معامل الثبات لالتساق الداخلي لفقرات املتغيـرات املستقلة، واملتغيـر التابع

كرونباخ ألفااسم املتغيـر الفقرات في االستبانة
  0.9املتغيـر املستقل )السياسات التعليمية(13-1

7 0.9املتغيـر املستقل )السياسات التدريبية(  -  
5 0.9املتغيـر املستقل )السياسات البحثية(33-25
0 0.9املتغيـر التابع )األمن والتنمية املستدامة(  -  



أثـر السياسات األكادميية عىل األمن والتنمية املستدامة

  

التعريفات اإلجـرائية:

ــرائية اآلتيــة بمــا يتفــق مــع الثقافــة التنظيميــة لكليــة الشــرطة فــي دولــة اإلمــارات  قــام الباحــث بصياغــة التعريفــات اإلجـ
العربيــة املتحــدة:

السياســات التعليميــة: يقصــد بهــا اإلطــار العــام الــذي يحكــم العمليــة التعليميــة فــي كليــة الشــرطة فــي أبــو ظبـــي؛ 	 
وتتضمــن الخطــوط العريضــة للقضايــا التـــي تتناولهــا عمليــة التعليــم، وبيئتهــا، وأســاليبها، وتقنياتهــا، ومعاييـــرها، 

وأطــراف التعامــل معهــا، وأنظمــة التغذيــة العكســية فيهــا.

فــي أبــو ظبـــي؛ 	  فــي كليــة الشــرطة  يقصــد بهــا اإلطــار العــام الــذي يحكــم العمليــة التدريبيــة  السياســات التدريبيــة: 
وتتضمــن الخطــوط العريضــة للقضايــا التـــي تتناولهــا عمليــة التدريــب، وبيئتهــا، وأســاليبها، وتقنياتهــا، ومعاييـــرها، 

وأطــراف التعامــل معهــا، وأنظمــة التغذيــة العكســية فيهــا.

السياســات البحثية: يقصد بها اإلطار العام الذي يحكم العملية البحثية في كلية الشــرطة في أبو ظبـــي؛ وتتضمن 	 
ومعاييـــرها،  وتقنياتهــا،  وأســاليبها،  وبيئتهــا،  العلمـــي،  البحــث  عمليــة  تتناولهــا  التـــي  للقضايــا  العريضــة  الخطــوط 

وأطــراف التعامــل فيهــا، وأنظمــة التغذيــة العكســية فيهــا.

والنمــو 	  واالســتقرار،  واألمــن  للمواطــن،  املعيشــة  بمســتوى  االهتمــام  بذلــك  يقصــد  املســتدامة:  والتنميــة  األمــن 
االقتصــادي، وتوفيـــر فــرص التوظيــف والحــد مــن البطالــة، واســتثمار املــوارد الوطنيــة، وتشــجيع األبحــاث التـــي 
تـــرتبط باألولويــات الوطنيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وأن يكــون األمــن البنيــة التحتيــة لسياســات التنميــة، 
تقييــم  فــي ضــوء  التنمويــة  واملشــروعات  البـــرامج  وبنــاء  الديمقراطيــة،  باملشــاركة  إيجابـــي  بشــكل  األمــن  ُيؤثـــر  وأن 
األوضــاع األمنيــة الحاليــة، والتنبــؤ باألوضــاع األمنيــة املســتقبلية، وبنــاء سياســات التنميــة علــى أســاس التــوازن بيـــن 

متطلبــات األجيــال الحاليــة واألجيــال القادمــة.

فرضيات الّدراسة:

تسعى الدراسة إلى التحقق من صـحة الفرضيات التالية:

الفرضّية الرئيسة األولى: ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )a ³ 0.05( للسياسات األكاديمية 	 
)السياســات التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة( فــي كليــة الشــرطة علــى األمــن والتنميــة املســتدامة فــي دولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة. وينبثــق عــن هــذه الفرضيــة الفرضيــات الفرعيــة التاليــة:

للسياســات 	   )0.05  ³  a( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذو  أثـــر  يوجــد  ال  األولــى:  الفرعيــة  الفرضّيــة 
املتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  املســتدامة  والتنميــة  األمــن  علــى  الشــرطة  كليــة  فــي  التعليميــة 

للسياســات 	   )0.05  ³  a( أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة  الثانيــة: ال يوجــد  الفرعيــة  الفرضيــة 
املتحــدة. العربيــة  فــي دولــة اإلمــارات  األمــن والتنميــة املســتدامة  الشــرطة علــى  كليــة  فــي  التدريبيــة 

للسياســات 	   )0.05  ³  a( أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة  الثالثــة: ال يوجــد  الفرعيــة  الفرضيــة 
املتحــدة. العربيــة  فــي دولــة اإلمــارات  األمــن والتنميــة املســتدامة  الشــرطة علــى  كليــة  فــي  البحثيــة 

الفرضيــة الرئيســة الثانيــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )a ³ 0.05( فــي تصــورات 	 
املبحوثيـــن حــول متغيـــرات الدراســة )السياســات التعليميــة، والسياســات التدريبيــة، والسياســات البحثيــة، واألمــن 

عــزى ملتغيـــر الــدور الــذي يلعبــه املبحوثــون فــي الكليــة.
ُ
والتنميــة املســتدامة( ت

راسة: أنموذج الّدِ

السياســات  هــي:  متغيـــرات مســتقلة  ثالثــة  مــن  األنمــوذج  هــذا  يتكــون  إذ  راســة؛  الّدِ أنمــوذج   )1( رقــم  الشــكل  يوضـــح 
املســتدامة. والتنميــة  األمــن  هــو:  تابــع  ومتغيـــر  والبحثيــة(،  والتدريبيــة  )التعليميــة  األكاديميــة 
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والتنمية 
 املستدامة

 

 ابعاملتغير الت
 

 ةات املستقلاملتغير 

 السياسات األكاديمية

 ةالسياسات التعليمي -

 ةالسياسات التدريبي -

 السياسات البحثية -

H01 

H012 

H011 

H013 

راسة الشكل 1: أنموذج الّدِ

عرض البيانات ومناقشة النتائج

خصائص املبحوثيـن:

الجدول رقم  )3(

خصائص املبحوثيـن

النسبة املئويةالعددفئات املتغيـراملتغيـر

النوع االجتماعي
 55. 9% 7 ذكر 
 5 .7%  أنثـى

العمر

  .5%2510 سنة فأقل
 .  %  26-30 سنة
8.  %3126-35 سنة
5.  %3678-0  سنة
8.  %26  -50 سنة

 . % أكثـر من 50 سنة

الخبـرة العملية
 . %512 سنوات فأقل
9.  %628- 10 سنوات
78.7%8  11 سنة فأكثـر

املؤهل التعليمـي

0.9 %58الدراسات العليا
 .0 %   البكالوريوس

 . %6دبلوم متوسط
 .5%10توجيهي

الدور في الكلية
 .  %0 عضو هيئة تدريس

78.7%8  طالب

يوضـــح الجــدول رقــم )3( أن نســبة الذكــور قــد بلغــت )97.9%( مــن مجمــوع املبحوثيـــن، وربمــا يــدّل ذلــك علــى أّن نســبة 
املتدربيـــن والطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن الذكــور فــي كليــة الشــرطة أعلــى بكثيـــر مــن اإلنــاث نظــًرا لطبيعــة عمــل الشــرطة 
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والتـــي تتناســب مــع الرجــال أكثـــر مــن النســاء الســيما األعمــال امليدانيــة الخطيـــرة. وفيمــا يتعلــق بمتغيـــر العمــر فقــد كان مــا 
يقــارب ثلثـــي املبحوثيـــن ضمــن الفئتيـــن العمريتيـــن: )26-33 ســنة( والفئــة العمريــة )36-0  ســنة(. أمــا فيمــا يتعلــق بمتغيـــر 
الخبـــرة العمليــة فقــد كان )78.7%( مــن املبحوثيـــن ممــن تجــاوزوا العشــر ســنوات فــي الخدمــة العمليــة. ويتضـــح مــن الجــدول 
رقــم )3( أّن غالبيــة املبحوثيـــن مّمــن يحملــون الشــهادة الجامعّيــة األولــى كحــّد أدنـــى. وأن أكثـــر مــن ثلثـــي املبحوثيـــن مــن الطلبــة 

فــي الكليــة.

اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج:

ألغــراض التحليــل وتحديــد تقديـــرات اســتجابات املبحوثيـــن، وبنــاًء علــى النتائــج التـــي تــم التوصــل إليهــا تــم االعتمــاد علــى 
مقيــاس ليكــرت الخماســـي لقيــاس اســتجابات املبحوثيـــن الــذي يتـــراوح مــا بيـــن موافــق جــًدا )5(، وموافــق ) (، وموافــق بدرجــة 
ــا )1(. وتــم تقســيم مســتويات أهميــة إجابــات املبحوثيـــن وفًقــا للمعادلــة 

ً
متوســطة )3(، وغيـــر موافــق )2(، وغيـــر موافــق إطالق

التاليــة:

طول الفئة = )القيمة العليا لإلجابة - القيمة الدنيا لإلجابة( ÷ عدد مستويات األهمية

طول الفئة = )5 - 1( ÷ 3 =   . 

فيكــون الحــد األدنـــى للمســتوى املنخفــض هــو 1، ويمكــن حســاب الحــد األعلــى للمســتوى املنخفــض كا يلــي: 1+  .  = 
  . ، أمــا املســتوى املتوســط فيتـــراوح بيـــن   . - 7 . ، ويكــون املســتوى املرتفــع مــن 8 . - 5.

ويالحــظ مــن الجــدول رقــم ) ( أن تصــورات املبحوثيـــن حــول مســتوى السياســات التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة 
كانــت متوســطة، أمــا تصوراتهــم حــول مســتوى األمــن والتنميــة املســتدامة فقــد كانــت مرتفعــة. ويمكــن تـــرتيب متغيـــرات 
الدراســة حســب املتوســط الحسابـــي كمــا يلــي: جــاء فــي املرتبــة األولــى متغيـــر األمــن والتنميــة املســتدامة بمتوســط حسابـــي 
مقــداره ) 805. ( علــى مقيــاس ليكــرت )Likert( الخماســـي، ثــم متغيـــر السياســات التعليميــة بمتوســط حسابـــي مقــداره 
ــًرا جــاء متغيـــر السياســات  )5 57. (، يلــي ذلــك متغيـــر السياســات البحثيــة بمتوســط حسابـــي مقــداره )5508. (، وأخيـ

التدريبيــة بمتوســط حسابـــي مقــداره ) 87 . (.

الجدول رقم  )4(

املتوسط الحسابـي ومستوى األهمية ملتغيـرات الدراسة

مستوى األهميةاملتوسط الحسابـياملتغيـر 
متوسط5 57.  السياسات التعليمية
متوسط 87 .  السياسات التدريبية

متوسط5508.  السياسات البحثية
مرتفع 805. األمن والتنمية املستدامة

قبل البدء بتطبيق تحليل االنحدار املتعّدد الختبار الفرضّيات الّسابقة، قام الباحث بإجـراء بعض االختبارات وذلك 
مــن أجــل ضمــان مالءمــة البيانــات الفتـــراضات تحليــل االنحــدار؛ إذ تــّم الّتأكــد مــن عــدم وجــود ارتبــاط عــاٍل بيـــن املتغيـــرات 
 )VIF( واختبــار معامــل تضـــخم التبايـــن )Tolerance( باســتخدام اختبــار التبايـــن املســموح بــه )Multicollinearity( املســتقلة
لــكل متغيـــر مــن متغيـــرات الدراســة، وتــم إجـــراء اختبــار معامــل االلتــواء )Skewness( للتأكــد مــن إتبــاع البيانــات للتوزيــع 
الطبيعــي )Normal Distribution(؛ مــع مراعــاة أن تكــون قيمــة اختبــار التبايـــن املســموح بــه )Tolerance( أكبـــر مــن )0.05(، 
وعــدم تجــاوز معامــل تضـــخم التبايـــن )VIF( للقيمــة )10(، وتتبــع البيانــات التوزيــع الطبيعــي إذا كانــت قيمــة معامــل االلتــواء 
تقــل عــن )1(. ويتضـــح مــن الجــدول رقــم )5( أن جميــع هــذه الشــروط قــد تحققــت ولذلــك يمكــن إجـــراء تحليــل االنحــدار 

املتعــدد.
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الجدول رقم  )5(

اختبار معامل تضـخم التبايـن، والتبايـن املسموح به ومعامل االلتواء

VIFToleranceSkewnessاملتغيـر املستقل 
506.-190. 5 .5 السياسات التعليمية
513.-5.988.167 السياسات التدريبية

813.-55.235 .  السياسات البحثية

 .)Analysis of Variances( للّتأكــد مــن صالحّيــة الّنمــوذج الختبــار فرضيــات الّدراســة، تــم إجـــراء تحليــل التبايـــن لالنحــدار
ويتبيـــن مــن املعطيــات اإلحصائيــة فــي الجــدول رقــم )6( ثبــات صالحّيــة الّنمــوذج الختبــار فرضّيــات الدراســة، اســتناًدا إلــى ارتفــاع 

قيمــة )F( املحســوبة عنــد مســتوى داللــة )a ³  0.0( ودرجــات حـــرية ) 8 (.

الجدول رقم  )6(

 )Analysis of Variances(  نتائج تحليل التبايـن لالنحدار

مجموع النموذج
املربعات

درجات 
الحـرية

متوسط 
املربعات

 F قيمة
املحسوبة

مستوى 
F داللة

معامل التحديد 
R2

معامل االرتباط 
)R(

1
االنحدار

الخطأ املتبقي
املجموع

 8.787
 9.878
98.   

3
 8 
187

  .9 9.162   . 0 * 0.000.697.835

املتغيـرات املستقلة: السياسات التعليمية، والسياسات التدريبية، والسياسات البحثية.
املتغيـر التابع: األمن والتنمية املستدامة.

.)0.05 ³ a( ذات داللة إحصائية على مستوى داللة *

ة مجتمعــة تفّســر مــا مقــداره )9.7 %( مــن الّتبايـــن فــي األمــن والتنميــة 
ّ
ويّتضـــح مــن هــذا الّنمــوذج أّن املتغيـــرات املســتقل

تأثيـــر  وجــود  مفادهــا  التـــي  البديلــة  الفرضيــة  وقبــول  األولــى  الرئيســة  الفرضيــة  رفــض  معــه  يمكــن  الــذي  األمــر  املســتدامة. 
فــي األمــن والتنميــة املســتدامة. للسياســات األكاديميــة 

الجدول رقم )7(

 نتائج تحليل االنحدار املتعدد )Multiple Regression Analysis( الختبار أثـر املتغيـرات املستقلة على املتغيـر التابع 

T مستوى داللة  T قيمة
املحسوبة

املعامالت النمطية املعامالت غيـر النمطية النموذج
ModelBeta الخطأ املعياري B

*.000  .555 .168 .767 Constant ثابت

*.0    . 80 .231 .106 .263 السياسات التعليمية
.710 .372 .037 .099 .037 السياسات التدريبية

*.000 7. 5  .599 .078 .555 السياسات البحثية
املتغيـر التابع: األمن والتنمية املستدامة.

.)0.05= a( ذات داللة إحصائية على مستوى داللة *

يشيـــر الجــدول رقــم )7( إلــى وجــود أثـــر للمتغيـــر املســتقل )السياســات التعليميــة( فــي املتغيـــر التابــع )األمــن والتنميــة 
املســتدامة(، بداللــة ارتفــاع قيــم )T( املحســوبة؛ وهــي ذات داللــة عنــد مســتوى )a ³ 0.05(، األمــر الــذي يمكــن معــه رفــض 
الفرضيــة الفرعيــة األولــى، لوجــود أثـــر للسياســات التعليميــة فــي األمــن والتنميــة املســتدامة. ولعــل هــذا يشيـــر إلــى أن سياســات 
التعليــم فــي كليــة الشــرطة تتضمــن التـركيـــز علــى معالجــة القضايــا األمنيــة التـــي يواجههــا املجتمــع، وتشــجيع الطلبــة للتفكيـــر 

بأبعــاد التنميــة املســتدامة أثنــاء التعليــم.
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ويالحــظ مــن الجــدول رقــم )7( وجــود أثـــر للمتغيـــر املســتقل )السياســات البحثيــة( فــي املتغيـــر التابــع )األمــن والتنميــة 
املســتدامة(، بداللــة ارتفــاع قيــم )T( املحســوبة؛ وهــي ذات داللــة عنــد مســتوى )a ³ 0.05(، األمــر الــذي يمكــن معــه رفــض 
الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة لوجــود أثـــر للسياســات البحثيــة فــي األمــن والتنميــة املســتدامة. ولعــل هــذا يشيـــر إلــى أن سياســات 
اإلمــارات  لدولــة  الوطنيــة  باألولويــات  تـــرتبط  التـــي  التطبيقيــة  األبحــاث  الشــرطة تتضمــن تشــجيع  كليــة  فــي  العلمـــي  البحــث 

العربيــة املتحــدة.

كما كشفت نتائج الدراسة أنه ال يوجد أثـر للمتغيـر املستقل )السياسات التدريبية( في املتغيـر التابع )األمن والتنمية 
املســتدامة(، بداللــة انخفــاض قيمــة )T( املحســوبة؛ وهــي ليســت ذات داللــة عنــد مســتوى )a ³ 0.05(؛ األمــر الــذي يمكــن 
معــه قبــول الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة لعــدم وجــود أثـــر للسياســات التدريبيــة فــي األمــن والتنميــة املســتدامة، ويســتدّل مــن هــذه 
النتيجــة أّن السياســات التدريبيــة فــي كليــة الشــرطة فــي أبــو ظبـــي ال تّتصــل مباشــرة بمفهــوم األمــن والتنميــة املســتدامة، ولعــّل 

.
ً
هــذا يتطلــب ضــرورة االهتمــام بمفهــوم األمــن والتنميــة عنــد رســم السياســات التدريبيــة فــي كليــة الشــرطة مســتقبال

 a( الختبــار الفرضيــة الرئيســة الثانيــة والتـــي تنــص علــى أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة
التدريبيــة، والسياســات  التعليميــة، والسياســات  )السياســات  الدراســة  فــي تصــورات املبحوثيـــن حــول متغيـــرات   )0.05  ³
عــزى ملتغيـــر الــدور الــذي يلعبــه املبحوثــون فــي الكليــة، فقــد تــم إجـــراء تحليــل التبايـــن 

ُ
البحثيــة، واألمــن والتنميــة املســتدامة( ت

عــزى 
ُ
األحــادي للتحقــق مــن مــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى تصــورات املبحوثيـــن حــول متغيـــرات الدراســة ت

ملتغيـــر الــدور الــذي يلعبــه املبحوثــون فــي الكليــة. وقــد كشــفت نتائــج هــذا الّتحليــل عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائّيــة فــي 
عــزى ملتغيـــر الــدور الــذي يلعبــه املبحوثــون فــي الكليــة كمــا يظهــر فــي الجــدول )8(.

ُ
تصــورات املبحوثيـــن حــول متغيـــرات الدراســة ت

الجدول رقم )8(

 تحليل التبايـن األحادي ANOVA للتحقق من مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
ا ملتغيـر الدور الذي يلعبه املبحوثون في الكلية

ً
في مستوى تصورات املبحوثيـن حول متغيـرات الدراسة وفق

مصدر االختالفاملتغيـر
مجموع 
املربعات

درجات الحـرية
متوسط 
املربعات

قيمة
F

مستوى 
الداللة

السياسات التعليمية
000.*7 5.9  00. 1 00. بيـن املجموعات

0186.376 9.9 داخل املجموعات
187  75.9الكلي

السياسات التدريبية
011.*9  . 9  . 91  . بيـن املجموعات

90186.519 . 9داخل املجموعات
9187 99.9الكلي

السياسات البحثية
000.*0 5.    9.  1  9.  بيـن املجموعات

186.553 85. 0 داخل املجموعات
187  7.   الكلي

األمن والتنمية 
املستدامة

007.*9  .8097. 8091. بيـن املجموعات
186.510 85. 9داخل املجموعات

187   .98الكلي
.)0.05= a( ذات داللة إحصائية على مستوى داللة *

ق من مصدر االختالف بيـن فئتـي أعضاء هيئة التدريس والطلبة فقد تم احتساب املتوسطات الحسابية لكّل  وللّتحقُّ
فئــة، ويّتضـــح مــن الجــدول رقــم )9( أّن تصــورات املبحوثيـــن حــول متغيـــرات السياســات التعليميــة، والسياســات التدريبيــة، 

والسياســات البحثيــة، واألمــن والتنميــة املســتدامة لــدى الطلبــة كانــت أعلــى ممــا هــي عليــه لــدى أعضــاء هيئــة تدريــس.
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ولعــل ســبب هــذا االختــالف- فــي تقديـــر الباحــث- يعــود إلــى أن أعضــاء هيئــة التدريــس علــى اطــالع علــى ممارســات أكثـــر، 
وتجــارب أوســع مــن الطلبــة، األمــر الــذي يجعلهــم يتطلعــون إلــى مزيــد مــن التطويـــر للسياســات التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة 

فــي الكليــة، باإلضافــة إلــى تعزيـــز األمــن والتنميــة املســتدامة.

الجدول رقم )9(

املتوسطات الحسابية لتصورات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس حول متغيـرات الدراسة

املتوسط الحسابـيالدور في الكليةاملتغيـر
08  .  عضو هيئة تدريسالسياسات التعليمية

 7  .  طالب
 7  .  عضو هيئة تدريسالسياسات التدريبية

5577.  طالب
7  0.  عضو هيئة تدريسالسياسات البحثية

7 8 .  طالب
8  5. عضو هيئة تدريساألمن والتنمية املستدامة

 879.  طالب

وصيات
ّ
الت

في ضوء ما توّصلت إليه الّدراسة من نتائج يو�ضي الباحث بما يلي:

بما أّن تصورات املبحوثيـن حول مستوى السياسات األكاديمية )التعليمية والتدريبية والبحثية( كانت متوسطة،  - 
لــب العمــل علــى تعزيـــز االهتمــام بعمليــة رســم السياســات العامــة بكليــة الشــرطة، ملــا لهــا مــن تأثيـــر كبيـــر فــي 

ّ
فهــذا يتط

تطويـــر العملية األكاديمية من جانب، وانعكاس ذلك على متغيـــرات األمن والتنمية من جانب آخـــر.

بمــا أّن هنــاك أثـــًرا للسياســات التعليميــة فــي األمــن والتنميــة املســتدامة، فهــذا يقت�ضــي تعزيـــز االهتمــام بالسياســات  - 
الطلبــة  بتشــجيع  واالســتمرار  املجتمــع،  تهــم  التـــي  والتنمويــة  األمنيــة  القضايــا  معالجــة  تتضمــن  التـــي  التعليميــة 
للتفكيـــر بأبعــاد التنميــة املســتدامة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أثنــاء عمليــة التعليــم بمــا يحقــق التــوازن بيـــن 

متطلبــات األجيــال الحاليــة واألجيــال القادمــة.

بمــا أّن السياســات البحثيــة تؤثـــر فــي األمــن والتنميــة املســتدامة، فهــذا يتطلــب تعزيـــز االهتمــام بالسياســات البحثيــة  - 
التـــي تتضمــن معالجــة القضايــا األمنيــة والتنمويــة التـــي تهــم املجتمــع، واإلبــداع واالبتــكار فــي حــل املشــكالت األمنيــة، 

واالســتمرار بتشــجيع األبحــاث التـــي تـــرتبط باألولويــات الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

بمــا أّن نتائــج هــذه الدراســة لــم تشيـــر إلــى وجــود أثـــر للسياســات التدريبيــة فــي األمــن والتنميــة املســتدامة، فهــذا  - 
لتحقيــق  الشــرطة  كليــة  فــي  التدريبيــة  السياســات  تبنـــي عليهــا  التـــي  فــي األســس  النظــر  إعــادة  العمــل علــى  لــب 

ّ
يتط

االنســجام بينهــا وبيـــن األمــن والتنميــة املســتدامة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وتشــجيع املتدربيـــن للتفكيـــر 
التدريــب. أثنــاء  املســتدامة  التنميــة  بأبعــاد 

بمــا أّن هنــاك اختــالف بيـــن تصــورات أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة حــول السياســات التعليميــة، والسياســات 5- 
لــب العمــل علــى تعزيـــز عمليــة إشــراك كل 

ّ
التدريبيــة، والسياســات البحثيــة، واألمــن والتنميــة املســتدامة، فهــذا يتط

أصـــحاب املصالــح عنــد رســم السياســات التعليميــة، والتدريبيــة، والبحثيــة فــي كليــة الشــرطة، األمــر الــذي يمكــن 
معــه تلبيــة اهتمامــات جميــع األطــراف ذات العالقــة بعمليــات كليــة الشــرطة.

إجـــراء املزيــد مــن الّدراســات حــول مفاهيــم السياســات األكاديميــة والقضايــا األمنيــة والتنمويــة فــي دولــة اإلمــارات  - 
العربيــة املتحــدة وغيـــرها مــن الــدول العربيــة.
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امللحق )1(

اسـتبانة الدراسة

الجـــزء األول )املعلومــات العامــة(: يـرجـــى وضــع إشــارة )X( داخــل القوسيـــن اللذيـــن يمثــالن اإلجابــة التـــي تنطبــق عليــك فــي الفقــرات 
اآلتيــة:

)     ( أنثـى. )    ( ذكر.    النوع االجتماعي:   

)     ( 31 - 35 سنة. )     ( 26 - 30 سنة.   )     ( 25 سنة فأقل.   العمـــــــــــــــر:          

)     ( أكثـر من 50 سنة. )     (    - 50 سنة.   )     ( 36 - 0  سنة.             

)     ( 11 سنة فأكثـر. )     ( 5 سنوات فأقل. )     ( 6-10سنوات.   عدد سنوات الخبـرة:  

)     ( دبلوم متوسط.            )     ( توجيهي.  )     ( بكالوريوس.  )     ( دراسات عليا   املؤهل العلمـي:            

)     ( طالب    )     ( عضو هيئة تدريس   الدور الذي تؤديه بالكلية:  

الجـــزء الثانـــي: تتعلــق الفقــرات اآلتيــة بالسياســات األكاديميــة )التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة( فــي كليــة الشــرطة واألمــن والتنميــة 
املســتدامة، لــذا يـرجـــى اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة بوضــع إشــارة )X( فــي الخانــة التـــي تقابــل مســتوى اإلجابــة الــذي يتفــق مــع 

الواقــع العملــي فــي الكليــة كمــا تدركــه:

الفقرة ت
موافق 
بشدة

موافق
موافق بدرجة 

متوسطة
غيـر 

موافق
غيـر موافق 

ا 
ً
إطالق

تتصف السياسات التعليمية في الكلية بالوضوح.1

تهدف السياسات التعليمية في الكلية إلى معالجة القضايا األمنية التـي يواجهها املجتمع. 2

تهدف السياسات التعليمية في الكلية إلى معالجة مشكالت العمل. 3

تقــوم السياســات التعليميــة فــي الكليــة علــى أســاس التنبــؤ بمشــكالت العمــل والتصــدي لهــا  
قبــل أن تقــع.

تقــوم السياســات التعليميــة فــي الكليــة علــى أســاس التنبــؤ باملشــكالت األمنيــة التـــي ســيواجهها 5
املجتمــع والتصــدي لهــا قبــل أن تقــع.

للتفكيـــر 6 للدارسيـــن  الفــرص  إتاحــة  أســاس  علــى  الكليــة  فــي  التعليميــة  السياســات  تقــوم 
األمنيــة. القضايــا  مــع  التعامــل  فــي  مختلفــة  بطريقــة 

تقوم السياسات التعليمية في الكلية على أساس توفيـر البيئة املناسبة للتعلم.7

تقــوم السياســات التعليميــة فــي الكليــة علــى أســاس التوجــه الســتخدام األســاليب والتقنيــات 8
الحديثــة فــي التدريــس.

تقوم السياسات التعليمية في الكلية على أساس التوجه الستخدام التعليم اإللكتـرونـي.9

تقوم السياسات التعليمية في الكلية على أساس االبتعاد عن عملية التلقيـن في التدريس.10

تقوم السياسات التعليمية في الكلية على أساس تطبيق معاييـر ضبط الجودة في العملية التعليمية.11

تقوم السياسات التعليمية في الكلية على أساس تطويـر أعضاء هيئة التدريس بشكل مستمر.12

تقــوم السياســات التعليميــة فــي الكليــة علــى أســاس تطويـــر أنظمــة تغذيــة عكســية للتعــرف إلــى 13
وجهــات نظــر أطــراف املصالــح كافــة بالعمليــة التعليميــة.

تتصف السياسات التدريبية في الكلية بالوضوح.  

تهــدف السياســات التدريبيــة فــي الكليــة إلــى معالجــة النقــص فــي معــارف املتدربيـــن أو مهاراتهــم 15
أو اتجاهاتهــم املتعلقــة بالعمــل. 

تقــوم السياســات التدريبيــة فــي الكليــة علــى أســاس إتاحــة الفــرص للمتدربيـــن للتفكيـــر خــارج 16
الحــدود فــي التعامــل مــع مشــكالت العمــل.

تقوم السياسات التدريبية في الكلية على أساس توفيـر البيئة املناسبة للتدريب.17

تقوم السياسات التدريبية في الكلية على أساس تشجيع التدريب باملمارسة والتطبيق العملي.18
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الفقرة ت
موافق 
بشدة

موافق
موافق بدرجة 

متوسطة
غيـر 

موافق
غيـر موافق 

ا 
ً
إطالق

تقــوم السياســات التدريبيــة فــي الكليــة علــى أســاس التوجــه الســتخدام األســاليب والتقنيــات 19
الحديثــة فــي التدريــب.

تقوم السياسات التدريبية في الكلية على أساس التوجه الستخدام التدريب اإللكتـرونـي.20

تقوم السياسات التدريبية في الكلية على أساس تطبيق معاييـر ضبط الجودة في العملية التدريبية.21

تقوم السياسات التدريبية في الكلية على أساس تطويـر املدربيـن بشكل مستمر.22

تقــوم السياســات التدريبيــة فــي الكليــة علــى أســاس تطويـــر أنظمــة تغذيــة عكســية للتعــرف 23
إلــى وجهــات نظــر أطــراف املصالــح كافــة بالعمليــة التدريبيــة.

تقــوم السياســات التدريبيــة فــي الكليــة علــى أســاس التنبــؤ بمشــكالت العمــل والتصــدي لهــا   
قبــل أن تقــع.

تتصف سياسات البحث العلمـي في الكلية بالوضوح.25

تهدف سياسات البحث العلمـي في الكلية إلى معالجة مشكالت العمل الشرطي. 26

تهدف سياسات البحث العلمـي في الكلية إلى معالجة القضايا األمنية التـي يواجهها املجتمع. 27

تقوم سياسات البحث العلمـي في الكلية على أساس اإلبداع واالبتكار في حل املشكالت األمنية.28

تـــرتبط 29 التـــي  األبحــاث  تشــجيع  أســاس  علــى  الكليــة  فــي  العلمـــي  البحــث  سياســات  تقــوم 
الشــرطي. العمــل  بمجــاالت 

البحثيــة 30 الفــرق  لدعــم  التوجــه  أســاس  علــى  الكليــة  فــي  العلمـــي  البحــث  سياســات  تقــوم 
البحثيــة. املشــروعات  فــي  االختصاصــات  متعــددة 

تقــوم سياســات البحــث العلمـــي فــي الكليــة علــى أســاس تطبيــق معاييـــر ضبــط الجــودة فــي 31
البحثيــة. العمليــة 

تقوم سياسات البحث العلمـي في الكلية على أساس تطويـر قدرات الباحثيـن بشكل مستمر.32

عكســية 33 تغذيــة  أنظمــة  تطويـــر  أســاس  علــى  الكليــة  فــي  العلمـــي  البحــث  سياســات  تقــوم 
البحثيــة. بالعمليــة  كافــة  املصالــح  أطــراف  نظــر  وجهــات  إلــى  للتعــرف 

أالحظ اهتماًما بـرفع مستوى املعيشة للمواطن في دولة اإلمارات العربية املتحدة.  

أالحظ اهتماًما بـرفع مستوى األمن واالستقرار في دولة اإلمارات العربية املتحدة.35

أالحظ اهتماًما بـرفع مستوى النمو االقتصادي في دولة اإلمارات العربية املتحدة.36

أالحظ اهتماًما بـرفع مستوى التوظيف والحد من البطالة في دولة اإلمارات العربية املتحدة.37

أالحظ اهتماًما بـرفع مستوى استثمار املوارد الوطنية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.38

أالحظ اهتماًما بتشجيع األبحاث التـي تـرتبط باألولويات الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.39

ُيعد األمن البنية التحتية لسياسات التنمية املستدامة في دولة اإلمارات العربية املتحدة.0 

ُيؤثـر األمن في دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل إيجابـي بسياسات املشاركة الديمقراطية.  

بيـــن    التــوازن  أســاس  علــى  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  التنميــة  سياســات  بنـــى 
ُ
ت

القادمــة. واألجيــال  الحاليــة  األجيــال  متطلبــات 

فــي ضــوء تقييــم    فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة  بنـــى البـــرامج واملشــروعات التنمويــة 
ُ
ت

األمنيــة. األوضــاع 

ُيخطــط ملســتقبل املشــروعات التنمويــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي ضــوء التنبــؤ   
باألوضــاع األمنيــة املســتقبلية. 



أثـر السياسات األكادميية عىل األمن والتنمية املستدامة

  

The Influence of Academic Policies

On Security and Sustainable Development

Dr. Mohammed Mufaddy Al-Kasasbeh

Associate Professor
Business Administration Dept.

Amman Arab University
Hashemite Kingdom of Jordan

ABSTRACT

Academic policies represent a guideline that governs decision-making for addressing problems and 
pressing issues in education, research, community service, and managing social dialogue, in order to achieve 
general interest. The policy is mainly based on the philosophy of the institution, which constitutes the princi-
ples and the general directions governing its path and achieve a sustainable development.

The purpose of this study was to measure the influence of academic policies )education, training, and 
research( of the Police Academy on security and sustainable development. A questionnaire was used to col-
lect data from faculty and students at the Police Academy in Abu Dhabi. One hundred eighty-eight instructors 
and students were the respondents of the study. The study revealed a number of findings most importantly:

	 The respondents’ perceptions of the level of education, training, and research policies were moderate, 
while the respondents’ perceptions of the level of security and sustainable development were high.

	 There is a statistically significant influence of education policies on security and sustainable develop-
ment at the level of significance )0.05(.

	 There is a statistically significant influence of research policies on security and sustainable develop-
ment at the level of significance )0.05(.

	 There is no statistically significant influence of training policies on security and sustainable develop-
ment at the level of significance )0.05(.

	 There were statistically significant differences at the level of significance )0.05( in the respondents’ per-
ceptions of the level of security and sustainable development, education, training, and research poli-
cies attributed to the role that the respondents play at the Police Academy; The students’ perceptions 
level of security and sustainable development, education, training, and research policies was higher 
than the perceptions level of faculty.

Based on the reached results, a set of recommendations was proposed to enhance the role of educa-
tion and research policies in security and sustainable development, and to build a link between training 
policies from one side, and security and sustainable development from another side.

Keywords: Academic Policies, Education Policies, Training Policies, Research Policies, Security and 
Sustainable Development, Police Academy in Abu Dhabi, UAE.


