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 المستخلص:

وذلك ألن اتجاهات  ،تعّد قضية اتجاهات المعلمين نحو الطالب من القضايا الحيوية في مجال رعاية وتربية الطالب        

فإذا كانت هذه  ،المعلم هي التي سوف تحدد سلوك وممارسات المعلم نحو الطالب خاصة ذوي المشكالت االكاديمية أواالسرية

أولديه القدرة على فهم خصائص وحاجات طالب  ،االتجاهات إيجابية فسوف نجد ممارسات المعلم تجاه هؤالء إيجابية وفعالة

كما أننا سوف نجد المعلم لديه االستعداد للمشاركة في البرامج  ،رف على مشكالتهم ومساعدة هؤالء الطالباألسر المطلقة والتع

أما إذا كانت اتجاهات المعلم سلبية نحو طالب األسر المطلقة فسوف نجد أن المعلم يتجاهل هؤالء  ،والخدمات الخاصة بهم

التعرف  إلىوهدفت الدراسة  علم المشاركة في تقديم خدمات خاصة بهم.الطالب واالحتياجات الخاصة بهم أو ينكر أو يرفض الم

وهل تتأثر هذه  على اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية بمدينة جدة نحو تقديم المساندة اإلجتماعية لطالب األسر المطلقة

( من معلمي المرحلة 651) وتكونت عينة الدراسة من ،ومتغير سنوات الخبرة التدريسية ،اإلتجاهات تبًع لمتغير التخصص

واستخدم الباحث مقياس اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية لطالب األسر المطلقة )إعداد  ،الثانوية بمدينة جدة

توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطات درجات اتجاهات انه  :الدراسة الى عدة نتائج أبرزهاوتوصلت  الباحث(. 

انه  وابعاده تعزي لمتغير التخصص لصالح التخصص األدبي. نحو تقديم المساندة اإلجتماعية لطالب األسر المطلقةالمعلمين 

 توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطات درجات اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية لطالب األسر المطلقة

أن مستوي اتجاهات المعلمين نحو  ية لصالح المعلمون ذو سنوات الخبرة األكثر.وابعاده تعزي لمتغير سنوات الخبرة التدريس

وخرج الباحث ببعض التوصيات من خالل نتائج الدراسة  تقديم المساندة االجتماعية لطالب األسر المطلقة جاء بدرجة متوسطة.

تقديم الرعاية والمساندة لطالب  ،طرق تقديم المساندة اإلجتماعية للطالب علىتوفير برامج تدريبة للمعلمين للتعرف  ومنها:

 .األبناء علىتقديم برامج لنشر الوعي بأضرار الطالق وأثرة  ،األسر المطلقة

 جدة مدينة المطلقة، األسر أبناء، اإلجتماعية، المساندة المعلمين، اتجاهات: الكلمات المفتاحية
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Teachers’ Attitudes towards providing Social Support to Students from Divorced Families (A 

Survey Study on Secondary School Teachers in Jeddah) 

Abstract 

       The issue of teachers’ attitudes towards students is one of the vital issues in the field of 

student care and education, because it is the teacher’s attitudes that will determine the teacher’s 

behavior and practices towards students, especially those with academic or family problems. To 

understand the characteristics and needs of students of divorced families, identify their problems 

and help these students, and we will find the teacher willing to participate in their programs and 

services, but if the teacher’s attitudes are negative towards students of divorced families, we will 

find that the teacher ignores these students and their needs or denies Or the teacher refuses to 

participate in providing their own services. The study aimed to identify the attitudes of secondary 

school teachers in Jeddah towards providing social support to students of divorced families and 

whether these trends are affected by the variable of specialization and the variable years of 

teaching experience. The study sample consisted of (156) secondary school teachers in Jeddah, 

and the researcher used the teacher attitude scale Towards providing social support for students 

of divorced families (prepared by the researcher). The study reached several results, most 

notably: that there are statistically significant differences between the average degrees of 

teachers' attitudes towards providing social support to students of divorced families, and its 

dimensions are attributed to the variable of specialization in favor of literary specialization. 

There are statistically significant differences between the mean scores of teachers' attitudes 

towards providing social support to students of divorced families and its dimensions due to the 

variable years of teaching experience in favor of teachers with more years of experience. The 

level of teachers' attitudes towards providing social support to students of divorced families was 

moderately high. The researcher came up with some recommendations through the results of the 

study, including: providing training programs for teachers to identify ways to provide social 

support to students, providing care and support to students of divorced families, providing 

programs to spread awareness of the harms of divorce and its impact on children. 

Keywords: Teachers' Attitudes, Social Support, Children, Divorced Families, Jeddah city 



 
 
 

 

 

 

 

 -: المقدمة. 1

فالبرامج والمناهج المتعددة وطرائق التدريس  ،يشكل المعلم العضو البارز والفاعل في العملية التعليمية بشكل عام          

المتنوعة ال ترقى إلى المستوى المطلوب إال بوجود معلمين لديهم من السمات والخصائص المالئمة لمقابلة متطلبات تلك 

وإنما تطور هذا الدور ليشتمل على  ،تصر دور المعلم على كونه وسيله لبث المعارف والعلوموال يق ،البرامج والمناهج المقررة

داخل المدرسة وخارجها بشكل  بالطالبويرتبط االهتمام  ،والعمل على تنشئة وتطوير شخصية المتعلم ،جميع جوانب التربية

طبيعة لم من معلومات وأفكار ومعتقدات مسبقة عن وتتكون هذه االتجاهات بناًء على ما لدى المع ،كبير باتجاهات المعلم

 .الفئة العمرية التي يقوم بالتدريس إليهاوخصائص 

وبالتالي  ،ويؤثر االتجاه بمكوناته المعرفية والوجدانية والسلوكية على االستجابات االنفعالية وسلوك الفرد إزاء مثير معين       

 .(631 ص ،6001،البالل ،حمامإيجابية أو سلبية. )يؤثر على ميل الفرد إزاء المثير سواء كانت 

كما أن االتجاهات محدد  ،فاالتجاه يحمل الفرد على أن يحس ويدرك ويفكر بطريقة محددة إزاء موضوعات البيئة الخارجية      

فضال عن أنها تحكم العديد من أشكال التفاعل بينهم في مختلف مواقف الحياة التي تتسم بالثراء والخصوبة.  ،مهم لسلوك األفراد

                                                                           (.639ص ،6991 ،)عبد هللا

وإن لم يهتم بها الباحثون إال مؤخًرا بعدما الحظوا آثارها في  ،فسهوتُعد المساندة االجتماعية ظاهرة قديمة قدم اإلنسان ن        

وتعد المساندة مصدًرا  ،والمواقف العصبية ،وما تقوم به من تخفيف لنتائج الضغوط والشدائد ،واإلجهاد النفسي ،مواقف الشدة

ا من مصادر األمن الذي يحتاجه اإلنسان العادي إزاء عالمه الذي يعيش فيه وال سيما   نالذيو الطالب من أسر مطلقةهاّمً

 .وعوامل الخطر والتهديد في كافة مجاالت الحياة ،الكثير من مصادر التوتر ونيواجه

فإذا صلحت صلح المجتمع كله وهي الحضانة التي يتربى ويترعرع في  ،عهي النواة التي يتكون منها المجتم هاألسرو       

والذين تؤول إليهم ال محالة  ،وأمل الغد المشرق ،وعدة المستقبل وعتاده ،الذين هم رجال الغد وحملة الراية ،أحضانها األبناء

وهي الجماعة اإلنسانية األولى تحتضن  ،المسؤولية االجتماعية واألسرية. وهي اللبنة األساسية في بناء المجتمع اإلنساني

فهي تلعب دوراً مهماً وحيوياً في حياة الطفل واستقراره  ،ويعيش في كنفها خالل السنوات التكوينية األولى من حياته ،الطفل

 ،ة من طعامويتفق معظم الباحثين على أن الوظيفة األساسية لألسرة تتجلى في توفير مطالب الحياة األساسي ،النفسي واالجتماعي

 (.641 ص ،6009 ،الغامدي) إضافة للمهمات االجتماعية واالقتصادية والصحية والنفسية ،وحماية

وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشاراً في مجتمعاتنا في  نفسية.يعتبر الطالق مشكلة اجتماعية و       

األزمنة الحديثة والطالق هو " أبغض الحالل " لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك األسرة وازدياد العداوة والبغضاء 

بدءاً من االضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف  واآلثار السلبية على األطفال ومن ثم اآلثار االجتماعية والنفسية العديدة

 والجريمة وغير ذلك.

     مشكلة الدراسة. 1.1

فبينما يكون الطفل  ،لألسرة الدور األهم في عملية التوازن النفسي واالجتماعي للطفل ونجاح عملية التنشئة االجتماعية له        

 ،نتاج أسرة منفصلة تكون التنشئة االجتماعية لديه يشوبها الكثير من القصور أو يعتريها بعض المشكالت األسرية



 
 
 

 

 

 

 

فالطالق يترك آثاره في الزوجين مثلما يتركه في حياة األطفال وفي نموهم النفسي والمعرفي والسلوكي والتعليمي وتشكل  

تحديد الحاضن لهؤالء  الشرعي فيرعاية األطفال بعد طالق ذويهم مشكلة صعبة بالنسبة لألسرة والمجتمع كما يفصل القاضي 

أو حتى التغيرات  ،فقد يعيشون األبناء في مرحلة صعبة نتيجة بعد والديهم عنهم ،يناألطفال أو يسمح بنقلهم إلى اشخاص آخر

التي تطرأ عليهم بعد شعور واهتمام والديهم سابقاً عندما كانوا تحت سقف واحد. وتتجلى صعوبة الموقف عندما ال يكون هناك 

        ي.مما ينعكس على تحصيلهم الدراس ،متابعة من قبل الوالدين أثناء دراستهم

 ،شقاء أكيد للذات واألبناء إلىأن تفكك وحدة االسرة يؤدي  (685 ،6996" )رمضان ،عثمان دراسة كالً من "وتؤكد        

ويمكن تصور األهمية الخاصة لألسرة باعتبارها وحدة نفسية عند تقييم ما يعبر عنه كل من الزوج او الزوجة من مقاومة 

     .فصال أو الطالقواعتراض عند إثارة موضوع االن

عند المراهقين كان بسبب والمشكالت االجتماعية والنفسية رتفاع مستوى القلق إأن ( ۸۰۰۲ ،أكدت دراسة )مرسی فقد        

 والتي ترجع إلى عدم االنسجام والتماسك األسري وسوء العالقة بين الزوجين ،الظروف القاسية التي عاشوها في طفولتهم

 .والطالق بين الوالدين

لقد ازدادت حاالت الطالق في السنوات األخيرة بشكل يبعث على ( 45 ص ،هـ 6431ووفقاً إلحصاءات وزارة العدل )      

فزيجة من كل خمس زيجات مالها الفشل  ،والسيما أن الطالق عواقب غير محمودة على المستويين الفردي واالجتماعي ،القلق

حيث جاعت  ،حيث تشير اإلحصاءات إلى تزايد نسبة الطالق في المجتمع السعودي في السنوات األخيرة ،مؤشر يبعث للقلق

وهي نسبة مرتفعة إلى حد كبير ( ۲۸٫4۲۳كما جاءت نسبة الطالق بمحافظة الرياض ) ،ه6431( في عام % 68، 14بنسبة )

هم في أمّس الحاجة إلى  ،رجاالً أم نساءً  ،نوا طالبا أم عاملينواألفراد سواًء أكاتتطلب النظر إليها من كافة التخصصات العلمية. 

ويستطيعو  ،التمتع بالصحة النفسية والتوافق النفسي وذلك ليتخلصوا من الضغوطات ومن التوترات واالضطرابات النفسية

 (.11 ص ،6998 ،)منسي .والتخلص من اآلثار النفسية والجسمية السيئة لهذه األزمات ،عبور أزماتهم النفسية

تقديم وفي ضوء ما سبق تتضح أهمية وحجم المسؤولية التي تقع على عاتق المؤسسات التعليمية والتربوية في المجتمع في       

 علىاجتماعياً والتي في كثير من األحيان تؤثر ظروفهم االسرية الصعبة الدعم والمساعدة الكافيين لهؤالء الطالب المظلمون 

   أو الدخول في مشكالت أخري غير مرغوبة.دي بهم إلى االنعزال أدائهم الدراسي أوتؤ

ويرتكز هذا االتجاه  ،وتؤثر اتجاهات وتوقعات المدرسين والتي يكونها المدرس عن السلوك والتحصيل األكاديمي لتالميذه     

وتشكل هذه التوقعات استجابته وسلوكه التدريسي داخل  ،والتوقع على ما لدي المعلم من معرفة وخبرات حول هؤالء التالميذ

 (Good. T. L, 1995, 29) حجرة الدراسة.

وبالرغم من االهتمام الكبير الذي حظيت به المساندة االجتماعية من جانب الباحثين إال أن الدراسات التي تناولت موضوع       

ما زالت تحتاج إلى المزيد من االهتمام وخاصة  -في حدود علم الباحث–االجتمعية ألبناء األسر المطلقة أو المتصدعة المساندة 

على الكثير من الدراسات العربية واألجنبية وجد أن تلك الدراسات لم تناقش  الباحثكما أنه من خالل اطالع  ،الدراسات العربية

  .ومنا هنا جاءت الحاجة إلي إجراء هذه الدراسة ،المساندة االجتماعيةاتجاهات المعلمين وتقديم  العالقة بين



 
 
 

 

 

 

 

 :أسئلة الدراسة. 1.1

يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في من خالل العرض السابق لمشكلة الدراسة وما أشارت إلية العديد من الدراسات       

 التالي:  الرئيس محاولة اإلجابة على السؤال

   المطلقة؟بمدينة جدة نحو تقديم المساندة اإلجتماعية لطالب األسر  ما اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية

توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطات درجات اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية لطالب هل  .6

  ؟تعزي لمتغير التخصص المطلقة وابعادهاألسر 

توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطات درجات اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية لطالب هل  .6

 ؟تعزي لمتغير سنوات الخبرة التدريسية المطلقة وابعادهاألسر 

 المطلقة؟مستوى اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية للطالب أبناء األسر  يختلفهل  .3

 

  فرضيات الدراسة:. 1.1

توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطات درجات اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية لطالب  .6

 تعزي لمتغير التخصص. المطلقة وابعادهاألسر 

ب توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطات درجات اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية لطال .6

  .تعزي لمتغير سنوات الخبرة التدريسية المطلقة وابعادهاألسر 

 المطلقة؟ما مستوى اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية للطالب أبناء األسر  .3

 

 أهداف الدراسة:. 1.1

 االتجاه العام لمعلمي المرحلة الثانوية نحو طالب األسر المطلقة. علىالتعرف  .6

 توفير المساندة اإلجتماعية للطالب من األسر المطلقة.الكشف عن أهمية  .6

 فهم أهم العوامل واألسباب التي تؤدي لتكوين اتجاهات المعلمين نحو الطالب من أسر مطلقة. .3

 األسر المطلقة. اإلجتماعية لطالبالكشف عن دور المعلم في تقديم المساندة  .4

 لقين في المدرسة.التعرف على بعض المظاهر السلوكية السلبية ألبناء المط .5

 اتجاهات المعلم علىالتنبؤ بسلوك المعلم نحو طالب األسر المطلقة من خالل التعرف  .1
 

 أهمية الدراسة. 1.1

 مية:لاألهمية الع

تقديم المساندة أوائل الدراسات التي تناولت اتجاهات المعلمين نحو  الباحث( منتعتبر هذه الدراسة )حسب علم  .6

  .بمدينة جدةاإلجتماعية 

 برامج المساندةإمكانية إسهام نتائج الدراسة في تقديم برامج تهدف إلى تنمية اتجاهات المعلمين نحو اإلشتراك في  .6

 االجتماعية لطالب األسر المطلقة.



 
 
 

 

 

 

 

 في المملكة العربية السعودية. والمساندة اإلجتماعية قد تفتح هذه الدراسة المجال إلجراء بحوث أخرى حول الطالق .3

. ومعظمها مفاهيم أبناء المطلقين ،اإلجتماعيةالمساندة  ،االتجاهاتأال وهي  ،ات الرئيسية التي يتناولهاأهمية المتغير .1

 .ذات تأثير مباشر على الصحة النفسية لألفراد والجماعات

 األهمية العملية:

المعلمين نحو أبناء  توظيف وتفعيل مقياس اتجاهات المعلمين لتقديم المساندة االجتماعية كأداة فعالة لقياس اتجاهات .6

 األسر المطلقة.

تخفيف اآلثار الجانبية على الطالب والتعايش مع األوضاع األسرية حتى ال تؤثر على المستوى التحصيلي على  .6

 الطالب والتكون سبباً في التعثر أو االنقطاع الدراسي.

  وجعلهم يتوافقون مع وضعهم. ،يمكن أن تمهد لوضع برامج إرشادية لمساعدة الطالب من أبناء المطلقين .3

قد تسهم هذه الدراسة في توضيح اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية بمدينة جدة نحو تقديم المساندة اإلجتماعية لطالب  .4

 األسر المطلقة مما سيساعد المسئولين في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية في التعامل مع هذه االتجاهات.

 دراسة:مفاهيم ال. 1.1

 تقديم المساندة اإلجتماعيةنحو  اتجاهات المعلمين -1

Teachers’ Attitudes towards Providing Social Support    

تقديم الدعم والمساندة االجتماعية للطالب من "هي تلك المشاعر والميول والمعتقدات واآلراء المنظمة لدى المعلم نحو         

والتي تقوم على االستعدادات النفسية المستندة لمجموعة من الجوانب المعرفية واالنفعالية والسلوكية والتي تنظم  ،أسر مطلقة

 أو الشكل اإليجابي أو السلبي" ،وتوجه استجابات المعلم لتأخذ عدة أشكال مثل القبول أو الرفض

تقديم والمساندة االجتماعية للطالب من تجاهات المعلمين نحو قاس إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها المعلم في مقياس اتو      

 بحيث تشير الدرجة المرتفعة إلى إيجابية هذا االتجاه بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى سلبيته". ،أسر مطلقة

 Social Support  المساندة اإلجتماعية

تعرف المساندة االجتماعية على أنها " إدراك الفرد أنه يوجد عدد كافي من األشخاص في حياته يمكن أن يرجع إليهم عند     

وأن يكون لدى هذا  ،والزمالء واألقارب والجيران وغيرهم واألصدقاء المعلمونالحاجة طلبا للمساعدة والدعم مثل األسرة 

 .(666 ،6060 ،)سمر الفالح   لمتاحة"الفرد درجة من الرضا عن هذه المساندة ا

    Students from Divorced Families  طالب أبناء األسر المطلقة

تؤثر على  قد وهذه المشكالت والظروف ،الذين يعانون من مشكالت الطالق بين الوالدين طالب المرحلة الثانويةهم        

قد كما أنهم  ،تغذيتهم خاصةً إذا صاحب المسألة فقٌر ُمدقَع وأساليب صحتهمتوازنُهم النفسى وتقدمهم الدراسى وأحياناً على 

 ويحتاجون للدعم والمساندة اإلجتماعية. ،بين األب واألم يعيشون مشتتين بين األقارب أو



 
 
 

 

 

 

 

 مجاالت الدراسة. 1.1

 وقع اختيار الباحث على عينة الدراسة من مدارس المرحلة الثانوية بمدينة جدة. المجال المكاني:

لطالب  اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية وهي مقياس تطبيق أداة الدراسةسوف يقوم الباحث ب المجال الزمني:

 .هــ 6446أبناء األسر المطلقة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 منهج الدراسة. 1.1

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي لجمع البيانات المتعلقة بمشكلة البحث والذي يعمل على تحديد العالقة التي توجد بين 

 الظواهر للتنبؤ بما يتوقع في ضوء ما هو موجود وقائم وقت إجراء الدراسة.

 أدوات الدراسة. 1.1

 اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية لطالب أبناء األسر المطلقة.قام الباحث بإعداد إستبيان لقياس 

 مجتمع الدراسة. 1..1

ممن يدرسون تلك المرحلة بالمملكة العربية السعودية  دينة جدةمعلمي المرحلة الثانوية بم بعضيتكون مجتمع الدراسة من 

( معلم منهم 651بلغت )وقد تم اختيار عينة عشوائية من معلمي المرحلة الثانوية و ،هــ 6446للفصل الدراسي الثاني للعام 

ثانوية عمر بن  ،من مدارس ثانوية عثمان بن عفانبمكتب وسط جدة ( أدبي من معلمي المرحلة الثانوية 94) ،علمي (16)

 .ثانوية عرفات ،ثانوية اشبيلية ،ثانوية جدة ،الخطاب

 

 النظرية المستخدمة للدراسة والدراسات السابقة .1

 :التجاهاتالمفسرة لنظريات  .1.1

 يمكن تقسيم النظريات المفسرة لتكوين االتجاهات إلى ثالثة أقسام رئيسة هي: 

فالمبادئ التي  ،منحى التعلم: يرى أصحاب منحى التعلم أن االتجاهات كالعادات ومثل بقية الجوانب أو األشياء المتعلمة (6

 تنطبق على األشكال األخرى للتعلم تحدد أيًضا تكوين االتجاهات.

فهناك حساب  ،نظرية الباعث: ويرى مؤيدوها أن الشخص يتبنى االتجاه الذي يريده ويعطيه أكبر قدر من االهتمام (6

 أكبر قدر من المكاسب. ويسعى الفرد ألن يتبني القضية التي تحقق له ،للتكاليف والفوائد ألي قضية من القضايا

المنحى المعرفي: يؤكد أصحاب المنحى المعرفي على أن الناس يبحثون عن التوازن أو التناغم واالتساق بين  (3

 ص،6006 ،خليفة ،)عبد هللا اتجاهاتهم وسلوكهم. وقبول االتجاهات التي تتناسب مع البناء المعرفي الكلي للشخص.

694) 

 



 
 
 

 

 

 

 

    -االتجاهات:  وفيما يلي بعض نظريات تغيير -

 Behavioral Reinforcement Theoryنظرية الدعم السلوكية: - 1

ولقد  ،التدعيم ،االستجابة ،على ثالثة مفاهيم أساسية هي: المثير Hull 6943تعتمد النظرية التي اكتملت على يد "هل"           

ثم تطور استخدامها على أنواع من السلوك االجتماعي  ،طالبسيظلت هذه المفاهيم األساسية تستخدم في مواقف التعلم اإلنساني 

هذه النظرية  Yale 6953في جامعة "ييل"  Kellyو"كيلي"  Janisو"جانيس"  Hovlandإلى أن استخدم "هوفالند"  ،المعقد

 في محاولة تغيير االتجاهات.

 ،يحل محل القديم ،في تغيير االتجاهات على أن التدعيم الناتج عن تعلم رأي جديد Hovlandوتعتمد نظرية "هوفالند"           

فلكي يحدث   ،Acceptanceوالتقبل  Comprehensionوالفهم  Attentionوتتم العملية بناًء على ثالثة عوامل هي: االنتباه 

موضوع ال يهم الشخص فإنه لن يقتنع بها إال إذا كان  فإذا كانت المعلومات عن ،االقتناع بمعلومات معينة البد من االنتباه إليها

وهذه القواعد  ،كما أن االنتباه للموضوع ال يؤدي إلى االقتناع بالمعلومات التي تصل للشخص عنه إذا لم يحدث الفهم ،منتبهًا لها

 (                                                           606 ص،6009 ،. )السيدالخاصة باالنتباه والفهم هي نفسها القواعد التي تعتمد عليها عملية التعلم.

 Cognitive Dissonance Theoryنظرية التنافر المعرفي: -1

تقوم هذه النظرية على فكرة المعرفة الطاردة أو بمعنى أخر مجموعة من المعلومات تطرد مجموعة أخرى من المعلومات     

فعندما يحدث تعديل في هذا المكون المعرفي يبنى  ،ومن المعروف أن المكون المعرفي هو أحد مكونات االتجاه ،لتحل محلها

 (616 ص،6999 ،عبد الرحمن ،)السيدلي ثم السلوكي وهكذا. على ذلك تعديل في المكون االنفعا

 Cognitive-affective Consistency Theoryنظرية االتساق المعرفي الوجداني: -1

وتفترض هذه النظرية أن األفراد يحاولون دائما أن تكون معارفهم متسقة مع  ،تمثل هذه النظرية نموذًجا لمنحى االتساق        

فمعتقداتنا ومعارفنا وتبريراتنا عن الموضوعات تتحدد في جزء منها من خالل مشاعرنا وتفضيالتنا. أي أن  ،مشاعرهم

إلى أن التغيرات المعرفية يمكن أن تنشأ بواسطة  Rosenbergا. وقد أشار "روزنبرج" تقويماتنا ومشاعرنا تتأثر بمعتقداتن

 التغير في الوجدان والشعور تجاه موضوع القيمة أو االتجاه.

وتعتبر هذه العملية في غاية األهمية ألن العديد من االتجاهات يتم اكتسابها من خالل الجانب الوجداني )المشاعر( دون أي        

ثم يبحثون عن المعارف التي تؤيد هذه  ،معارف تؤيد ذلك. فاألفراد يتبنون أحيانا اتجاهات معينة دون وجود معارف قوية تؤيدها

 (306 ص ،6006 ،خليفة ،)عبد هللااالتجاهات فيما بعد. 

 قياس االتجاهات النفسية 

ومعرفة ثبات االتجاه ومن  ،يهدف قياس االتجاه إلى معرفة الموافقة أو المعارضة بخصوص االتجاه ومعرفة شدة االتجاه   

 وضوح الموضوع االتجاه وبساطته وأهميته بالنسبة للمفحوصين. ،شروط قياس االتجاه

 



 
 
 

 

 

 

 

 -وتصنف مقاييس االتجاهات الى:  

 -مقاييس غير مباشرة: 

وهي المقاييس التي تستخدم لقياس االتجاهات على المستوي الالشعوري وذلك حينما يصعب على الفرد ان يعبر عن اتجاه      

 ،مقياس الخطأ المفضل ،اختبار بقع الحبر )روشاخ( ،T.A.Tومن امثلة المقاييس غير المباشرة: اختبار تفهم الموضوع  ،لفظياً 

 اختبار االتجاهات العائلية. 

 -مقاييس مباشرة: 

وتعتبر الى حد ما األكثر استخداما في قياس االتجاهات عن طريق إعطاء الفرد مجموعة من األسئلة. وهذه األسئلة ممكن ان    

 ,Michael J) .لسهولة اعدادها واداراتهاوذلك أو عن طريق المقاييس الورقية التي تعتبر االوسع استخداما  ،توضع في مقابلة

Edward kurpat, 1988, 184)     

 :طريقة المسافات المتساوية لقياس االتجاهات- 1

وإنما تخطى ذلك إلى محاولة بناء مقياس  ،عند إمكانية ترتيب اتجاهات الفرد كميا Thurstonلم يقف طموح "ثيرستون"     

 تتساوى فيه الفروق بين الدرجات المختلفة من التقييم السلبي والتقييم اإليجابي. 

 وتمر عملية قياس االتجاهات بطريقة المسافات المتساوية بخطوات عدة يمكن تلخيصها فيما يلي:   

 قياس االفراد نحوه. جمع عدد كبير من العبارات التقريرية عن الموضوع المراد .6

 (.66( إلى )6يطلب من عدد كبير من المحكمين أن يقيموا كل عبارة على مقياس يتراوح بين ) .6

استخراج درجة كل وحدة أو عبارة بحساب متوسط الدرجات التي عينها المحكمون له وتحذف الوحدات التي لم تتباين  .3

 درجاتها بشكل اعتدالي. 

عبارة تقريبا. وهي العبارات التي توفر  60وال يزيد عددها عن  ،المقياس النهائي اختيار الوحدات التي ستوضع في .4

 أفضل عدد من العبارات المتدرجة في قوتها من األكثر سلبية إلى األكثر إيجابية. وذلك حسب تقييم المحكمين لها.

 : ـLikertطريقة ليكرت - 1

( إلى أن أسلوب ليكرت يعتبر من أشهر أساليب المقاييس واالختبارات 336ـ330 ،6001" )النفيعييشير "عبد الرحمن       

  ،النفسية وأكثرها استخداماً فهو ال يتطلب الوقت والجهد المبذول في األساليب األخرى

للفرد في  ويعتبر من المقاييس الرتبية حيث يُعطي ،ومع ذلك فهو يؤدى الى نتائج مماثلة لتلك التي تعطيها المقاييس األخرى

بحيث يستجيب  ،صورة عبارات أو بنود ويطلب منه إبداء موافقته أو عدم موافقته بدرجات متفاوتة تكس مقدار وشدة موقفة

 الفرد على ميزان أو متصل رتبي متدرج. 



 
 
 

 

 

 

 

 مقياس جتمان: - 1

يتكون هذا المقياس من مجموعة من العبارات التي تقيس اتجاه الفرد نحو موضوع معين. ويتميز مقياس جتمان بخاصيتين   

وهذه الخاصية التي تميز  ،مميزتين. األولى ان العبارات في هذا المقياس متدرجه نحو المشاعر اإليجابية نحو موضوع االتجاه

وتفسر  ،ية هي ان الموافقة على فقرة في المقياس تتطلب الموافقة على الفقرة التي تسبقهامقياس جتمان عن مقياس ليكرت. والثان

 (Anderson, 1990, P 428)  هذه الخاصية سبب تسمية هذا المقياس بالمقياس التراكمي.

 الدراسات السابقة .1.1

 الطالب. اإلجتماعية لديالمساندة  تناولت المحور األول: دراسات

وصلت نتائج الدراسة وت دراسة ميدانية :المساندة االجتماعية وعالقتها بالتوافق الدراسي وموضوعها: (1..1) الفاخريدراسة 

عدم وجود فروق ذات داللة  ،عينة الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط موجب بين المساندة االجتماعية والتوافق الدراسي لدى

كما نبهت الدراسة إلى أهمية تقديم الدعم والمساندة االجتماعية بأشكالها  ،إحصائية في المساندة االجتماعية بين طالب وطالبات

 المختلفة للمراهقين في هذه المرحلة.

 لدى المراهقين الذكور واإلناث المساندة اإلجتماعيةمستوى  علىالتعرف  إلىوهدفت الدراسة  (1..1دراسة الخالدي )

المتحقق عال بشكل عام إذا حصل أفراد العينة على متوسط  مساندةأن مستوى ال وأظهرت نتائج الدراسة، بالمرحلة الثانوية

في درجات الصحة النفسية ويرجع ذلك إلى  دالةدرجات أعلى من متوسط المقياس المستخدم وأظهرت أيًضا وجود فروق 

افتقاد  إلىكما أشارتنتائج الدراسة  ،وكذلك وجود فروق داللة إحصائية بين الجنسين لصالح اإلناث ،اإلجتماعية المساندةمتغير 

 المراهقين إلي المساندة االجتماعية من جانب المعلمين.

إلى  وأشارت نتائج الدراسة  Rueger, S. Malecki, C & Demaray. M, (2010)و دامري  ،دراسة "روجر ومليك

كذلك ارتبطت المساندة من اآلباء بالتوافق  ،أن المساندة من اآلباء ارتبطت إكلينيكيًّا بعدم التوافق واألعراض االنفعالية

كذلك توصلت  ،مساندة المدرسة ارتبطت بعدم التوافق للمدرسة ،وارتبطت مساندة رفاق الصف باألعراض االنفعالية ،الشخصي

فالمساندة األبوية كانت منبأ قوى للتوافق لكال من الذكور  ،ختلف لكل مصدر من مصادر المساندةالدراسة إلى أن هناك تأثير م

 .المساندة من قبل رفاق الصف كانت منبأ قوي لألوالد ،واإلناث

إلى  وأشارت نتائج الدراسة Bokhorst., Sumter, & Westenberg. (2010) ويستنبرج ،سيمتر ،دراسة بوخورست

( سنة فإن مساندة 68 – 61أما في العمر األكبر من ) ،مستوى المساندة االجتماعية المدركة من اآلباء واألصدقاء كان متشابه

ويرتبط ذلك باالنتقال من المدرسة االبتدائية  ،المساندة من المعلمين كانت أقل في العمر األكبر ،األصدقاء تزيد عن مساندة اآلباء

 رفقاء الصف واألصدقاء أكثر من إدراك األوالد. ،دراك البنات للمساندة االجتماعية المدركة من المعلمينإ ،إلى الثانوية

المساندة االجتماعية على كل من التحصيل الدراسي وتقدير الذات لدى طالب  إثر وموضوعها: (.1.1دراسة " الجهني" )

 .الجامعة بالمملكة العربية السعودية



 
 
 

 

 

 

 

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المساندة االجتماعية وتقدير الذات لدى طالب الجامعة.  -6: ىالدراسة الوتوصلت نتائج  

وجود عالقة ارتباطية  -3وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المساندة االجتماعية والتحصيل الدراسي لدى طالب الجامعة. ۸

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين  -4لثقافي لألسرة لدى طالب الجامعة. موجبة بين المساندة االجتماعية والمستوى االجتماعي ا

. وجود عالقة موجبة بين طالب وطالبات الجامعة في 5تقدير الذات والتحصيل الدراسي والمستوى االجتماعي الثقافي لالسرة. 

وطالبات الجامعة وفقا للمستوى  . توجد فروق في المساندة االجتماعية لدى طالب1وتقدير الذات.  ،المساندة االجتماعية

 .منخفض( لصالح مرتفعي المستوى االجتماعي الثقافي لألسرة -متوسط  -االجتماعي الثقافي لألسرة )مرتفع 

المساندة اإلجتماعية وفعالية الذات وعالقتهما بجودة الحياة لدى عينة من طالبات  وموضوعها: (.1.1دراسة الزهراني )

وأيضا عالقة دالة بين فعالية الذات  ،وجود عالقة بين المساندة االجتماعية وجودة الحياة الدراسة إليوتوصلت نتائج  ،الجامعة

وجودة الحياة تعزى إلى التخصص  ،وفعالية الذات ،كما ظهر عدم وجود فروق في كل من المساندة االجتماعية ،وجودة الحياة

 األكاديمي.

المساندة االجتماعية وعالقتها بمستوى اإلنجاز لدى طلبة الثانوية العامة في المدارس  وموضوعها: (.1.1الفالح )دراسة 

وقد بينت الدراسة أن مجال  ،إلى وجود مستوى متوسط من المساندة االجتماعية وتوصلت نتائج الدراسة، الحكومية األردنية

تاله مجال المساندة من قبل  ،ة من قبل مدرس المادةتاله مجال المساند ،المساندة من قبل األصدقاء جاء في المرتبة األولى

ومستوى اإلنجاز لدى طلبة الثانوية العامة في المدارس  ،كما توصلت إلى وجود عالقة بين المساندة االجتماعية ،األسرة

ئة التدريسية وأعضاء الهي ،الحكومية في مدينة الكرك. وعلى ضوء النتائج أوصت الباحثة بعدة توصيات أهمها توعية األهالي

 .بأهمية المساندة االجتماعية وأثرها اإليجابي على الطلبة

 المحور الثانى: دراسات تناولت الطــالق ومشكالت ابنــــاء األسر المطلقة.

 الطالق وعالقته بالصحة النفسية لألبناء وتحصيلهم الدراسي. :موضوع الدراسة م(1111) دراسة سنهوري

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أبناء اآلباء المطلقين وأبناء اآلباء غير المطلقين في الصحة النفسية  وأشارت نتائج الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أبناء اآلباء المطلقين  ،وفروعها المختلفة وهذه الفروق لصالح أبناء اآلباء غير المطلقين

راسي وهذه الفروق لصالح أبناء اآلباء المطلقين توجد فروق بين النوعين وأبناء اآلباء غير المطلقين في التحصيل الد

)ذكور/إناث( بين أبناء اآلباء المطلقين في الصحة النفسية الكلية وهذه الفروق لصالح بنات اآلباء المطلقين.توجد عالقة ترابطية 

 .ي تحصلوا عليها في امتحان نهاية العام الدراسيموجبة بين درجات أفراد العينة على مقياس الصحة النفسية وبين درجاتهم الت

األسباب واالتجاهات والمخاطر  ،ظاهرة الطالق في دولة اإلمارات العربية المتحدة وموضوعها: (:2001دراسة المالكي )

كما وجد أن النساء األقل تعليًما  ،إلى أن معظم المطلقات هن في مقتبل العمر وسن العطاء وقد توصلت الدراسة، والحلول(

كما وجد الباحث في  ،كما توصل الباحث إلى أهمية وطبيعة السكن وأثره في ظاهرة الطالق ،وعمالً هن من أكثر المطلقات

دراسته أن النسبة األكبر من الطالق وقع بناًء على طلب المطلقات. وأوصى الباحث بتأهيل المطلقات ماديًا ومعنويًا من خالل 

 .مؤسسات خاصة لمعالجة آثار ظاهرة الطالق



 
 
 

 

 

 

 

 :بعض سمات الشخصية لدى الفتيات السعوديات من أسر مطلقة وأسر غير مطلقة وموضوعها: (.1..1إبراهيم ) ،المطوع

عن وجود فروق بين الفتيات من أسر  وقد أسفرت نتائج الدراسة دراسة ميدانية على طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض.

مطلقة والفتيات من أسر غير مطلقة في سمتي التفاؤل والثقة بالنفس لصالح الفتيات من أسر مطلقة. كما كشفت الدراسة عن 

 وجود فروق دالة بين الفتيات ممن يعشن مع أمهاتهن المطلقات والفتيات ممن يعشن مع آبائهن المطلقين في سمتي الثقة بالنفس

بينما لم يكن هناك فروق بين المجموعتين في سمة التفاؤل. وتوصلت الدراسة إلى أن الطالق أقوى أثرا على سمتي  ،والخجل

بينما لم يكن للمدة التي  ،سنوات( 4التفاؤل والثقة بالنفس لدى الفتيات من أسر مطلقة خالل السنوات األولى من الطالق )أقل من 

 الخجل.  مضت على الطالق أثر على سمة

، مستوى الفاعلية الذاتية المدركة لدى المراهقين من أبناء المطلقين في األردن وموضوعها: (1.11) فخري ،أبو علياندراسة 

ما عدا في بعد اإلصرار  ،أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق جوهرية في مستوى الفاعلية الذاتية الكلية بين المجموعتين

كما أشارت إلى فروقات جوهرية في البعد  ،وبعد الثقة بالذات ولصالح أبناء األسر غير المطلقة ،والبعد المعرفي ،والمثابرة

 االنفعالي لصالح أبناء المطلقين.

السلوك العدواني وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي دراسة مقارنة بين أطفال  وموضوعها: (1.11) دراسة العاسمي

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين السلوك العدواني والتوافق النفسي  وأظهرت النتائج، الطالق والعاديين بدولة الكويت

كما  الطالق،دواني والتوافق االجتماعي لدى أطفال ووجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين السلوك الع الطالق،لدى أطفال 

توجد فروق دالة إحصائيا في السلوك العدواني والتوافق النفسي واالجتماعي لدى أطفال الطالق واألطفال العاديين لصالح 

 .األطفال العاديين

خرجت بنتائج أهمها: إن أهم ظاهرة الطالق في مجتمع المدينة المنورة( حيث وموضوعها:  :(2013دراسة الشيخ وآخرين )

كذلك الزواج المرتب أو المفروض من قبل  ،األسباب االجتماعية للطالق هي عدم وجود حوار داخل األسرة بشكل ديموقراطي

أما أهم  ،كما أن من أهم األسباب االقتصادية للطالق هو مشاهدة البرامج المنافية للعادات والقيم عبر وسائل اإلعالم ،األسر

وأهم األسباب الدينية كانت في عدم مراعاة حقوق الزوجين للحقوق  ،ب النفسية المؤدية للطالق فهي الخيانة الزوجيةاألسبا

باإلضافة إلى إيجاد  ،الواجبات الزوجية. وخرجت الدراسة بتوصيات أهمها مساعدة المطلقين على التكيف مع الحياة الجديدة

 (6)مؤسسات تعنى برعاية أطفال المطلقين.

 اإلطار النظري للدراسة .1

 :Attitudesاالتجاهات  .1.1

تجاهات محرًكا من وتعتبر اال ،وعلم النفس االجتماعي خاصة ،التربوي بصورة عامةمجال اللالتجاهات أهمية كبيرة في 

موجبة نحو محركات السلوك اإلنساني تجاه الموضوعات المختلفة. وهي ذات تأثير قوي فيه. وكلما كان الفرد يحمل اتجاهات 

كلما تجلت سلوكياته واضحة نحو ذلك الشخص أو تلك القضية.  ،شخص من األشخاص أو قضية من القضايا أو أمر من األمور

لتقديم الدعم المناسب لطالب األسر المطلقة من األمور الهامة تقديم المساندة اإلجتماعية فإن معرفة اتجاهات المعلمين نحو  ،لهذا

 ,Reuben, M., et.al)  (222 :1991. لهذه الفئة



 
 
 

 

 

 

 

  تعريف االتجاه:

من أوائل المهتمين بتعريف االتجاه حيث تتبع هذا المفهوم الكثير من علماء النفس .Allport, G يعد "جوردن ألبورت"       

حيث يعرف االتجاه بأنه "حالة من االستعداد العقلي والعصبي تنتظم خالل خبرة الشخص وتمارس تأثيًرا توجيهيا  ،االجتماعي

                                                                   (        619 ص،6008 ،)كاشف أو ديناميا على استجابة الفرد نحو الموضوعات والمواقف المرتبطة بهذه االستجابة

" تلكك المشكاعر والمعتقكدات واآلراء  ابأنهويعرف الباحث االتجاهات نحو تقديم المساندة اإلجتماعية ألبناء األسر المطلقة 

والتككي تقككوم علككى االسككتعدادات النفسككية  ،المنظمككة لككدى المعلككم نحككو تقككديم الككدعم والمسككاندة االجتماعيككة للطككالب مككن أسككر مطلقككة

المستندة لمجموعة من الجوانب المعرفية واالنفعالية والسلوكية والتي تنظم وتوجه استجابات المعلم لتأخذ عدة أشكال مثل القبكول 

ت المعلمكين نحكو وتقاس إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها المعلم في مقياس اتجاهكا ،أو الشكل اإليجابي أو السلبي" ،أو الرفض

 مطلقة.تقديم والمساندة االجتماعية للطالب من أسر 

                  مفهوم االتجاه وبعض المفاهيم ذات الصلة.

التي يمكن أن تتداخل معها الكثير من المصطلحات والمفاهيم  واالجتماعية مفهوم االتجاه مثله ككثير من المفاهيم النفسية   

 ومن هذه المفاهيم: ،النفسية نتيجة الختالف التعاريف الخاصة بمفهوم االتجاه

ويختلف عن االتجاه في أنه خالي نسبيًا من  ،يشير إلى تصديق يمتلكه الفرد عن بعض الموضوعات في بيئته   Belief :المعتقد

 ( 61-61 ص،6998 ،)خليفة ذي يعتبر مكونا جوهريا لالتجاه.صه المكون االنفعالي "العاطفة" والاالنفعال إذ ينق

فالرأي هي  ،يشير االتجاه إلى ما نحن على استعداد لعمله. أما اآلراء فتشير إلى ما يعتقد على انه صواب: Opinionالرأي 

فشحنة االنفعال  ،وسيلة التعبير اللفظي عن االتجاه.  ويتميز االتجاه عن الرأي في المكون االنفعالي "الوجداني" لالتجاه

 ،)النفيعي المصاحبة لالتجاه هي ذلك اللون الذي بناًء على عمقه ودرجة كثافته يتميز االتجاه القوي عن االتجاه الضعيف.

    (368 ص ،6001

التعصب اتجاه سلبي أو إيجابي نحو قضية أو فكرة ال تقوم على أساس منطقي ولم يقم الدليل على  :Prejudice  التعصب

 ص ،6005،)الجلبي ويتصف بأنه مشحون بشحنه انفعالية زائدة تجعل التفكير بعيدا عن الموضوعية والمنطق السليم. ،صحتها

301). 

 The components of attitudeمكونات االتجاه: 

يمثل معتقدات الفرد وأفكاره ومعلوماته عن موضوع االتجاه. أو بمعنى آخر وضع أحد موضوعات ـ المكون المعرفي: 1

 التفكير على بعد أو أكثر من أبعاد الحكم.

 يشير إلى المشاعر الوجدانية واالنفعاالت التي توجد لدى الشخص نحو موضوع االتجاه.ـ المكون الوجداني: 1

يشير إلى استعدادات الشخص أو ميوله لالستجابة نحو موضوع االتجاه أو بمثابة النوايا أو المقاصد ـ المكون السلوكي: 1

 (1 ص ،6991 ،)عبد هللا السلوكية.

 



 
 
 

 

 

 

 

 -خصائص االتجاهات:    

 وليست موروثة. –االتجاهات النفسية مكتسبة ومتعلمة  -1

دائما عالقة بين فرد وموضوع من موضوعات البيئة أي من خالل االتجاهات ال تتكون من فراغ ولكنها تتضمن  -1

 الخبرات السابقة.

 لالتجاهات النفسية خصائص انفعالية. -1

مما يسمح لنا بالتنبؤ  ،يمثل االتجاه النفسي االتساق واالتفاق بين استجابات الفرد للمثيرات االجتماعية المعينة -1

 عينة.باستجابة الفرد لبعض المثيرات االجتماعية الم

 .االتجاه النفسي يقع بين طرفين متقابلين أحدهما إيجابي واآلخر سلبي -1

 االتجاه النفسي تغلب عليه الذاتية أكثر من الموضوعية من حيث محتواه ومضمونه المعرفي. -1

 االتجاهات النفسية لها صفة الثبات واالستمرار النسبي ولكن من الممكن تعليمها وتغييرها. -1

   يبقى قويا على مر الزمن ويقاوم ظروف التعديل والتغيير.االتجاه النفسي قد  -1

 تكوين االتجاهات وتعديلها:            

 ( إلى أن االتجاه يمر بمراحل تكوينية ثالث تتضمن ما يأتي: 66 ص ،6995وتشير " المخزومي" )  

تشمل كال من البيئة الطبيعية تنطوي هذه المرحلة على احتكاك الفرد بالبيئة المحيطة التي  المرحلة اإلدراكية: .6

ومن ثم تتكون لديه  ،واالجتماعية. وفي هذه المرحلة التي يدرك فيها الفرد المثيرات التي تحيط به ويتعرف عليها

 الخبرات والمعلومات التي تصبح إطارا معرفيًا لهذه المثيرات والعناصر.

كميل الفرد نحو الموسيقى أو الشعر أو  ،في هذه المرحلة يتكون الميل نحو موضوع معين مرحلة تكوين الميل: .6

 غيرها. ويطلق على هذه المرحلة أيضا "المرحلة التقييمية" وفيها يقوم الفرد بتقييم حصيلة تفاعله مع المثيرات.

إلى اتجاه. يميل هذا االتجاه بدوره  يتطور الميل في هذه المرحلة ويتبلور ويتحول مرحلة الثبوت النسبي لالتجاهات: .3

إلى الثبوت النسبي لدى الفرد. وهذه المرحلة هي مرحلة التقرير أو إصدار األحكام بالنسبة لعالقة الفرد مع عنصر من 

 .عناصر البيئة

      -أنواع االتجاهات: 

فس االجتماعي لالتجاه وتشير تعددت تقسيمات االتجاهات وأنواعها باختالف الزاوية التي ينظر منها علم الن    

 ( إلى أن قوة االتجاه تتحدد من خالل أربعة عوامل:64-66ص ص  ،6060"عماشة")

 مستوي شدة االستجابة. .6

 األهمية التي يعلقها الفرد شخصيًا على االتجاه الذي يحمله نحو موضوع من الموضوعات. .6



 
 
 

 

 

 

 

 مقدار ما يعرفه الفرد عن موضوع االتجاه. .3

 تدعاء االتجاه في ذهن الفرد.مدي سهولة وسرعة اس .4

 -وتنقسم االتجاهات إلى عدة أنواع: 

 االتجاهات الشعورية والالشعورية: .1

 اتجاه شعوري: وهو الذي يظهره الفرد دون حرج أو تحفظ وهذا االتجاه غالباً ما يكون متفقًا مع معايير الجماعة. -أ

 وغالبًا ال يتفق هذا االتجاه مع معايير الجماعة.  ،اتجاه ال شعوري: وهو االتجاه الذي يخفيه الفرد وال يفصح عنه -ب

 (61 ص ،6995 ،)المخزومي

 اتجاهات عامة واتجاهات خاصة: .1

 اتجاهات عامة: وهي التي لها صفة العمومية وتنتشر وتشيع بين أفراد المجتمع.  -أ

 اتجاهات خاصة: وهي التي تنصب على النواحي الذاتية مثل الفردية.   -ب

 واتجاهات سلبية:اتجاهات موجبة  .3

 اتجاهات إيجابية: وهي التي تقوم على تأييد الفرد وموافقته. -أ

 اتجاهات سلبية: وهي االتجاهات التي تقوم على معارضة الفرد وعدم موافقته. -ب

 :Social Support المساندة اإلجتماعية .1.1

فقد تناول علماء  ،طريقة تناولها تبعاً لتوجهاتهم النظريةتعتبر المساندة االجتماعية من المفاهيم التي اختلف الباحثون في        

حيث صاغوا مصطلح شبكة العالقات االجتماعية الذي يعتبر  ،االجتماع هذا المفهوم في إطار تناولهم للعالقات االجتماعية

ات االجتماعية بينما يحدده ويطلق عليه البعض مصطلح الموارد أو اإلمكان ،البداية الحقيقية لظهور مصطلح المساندة االجتماعية

   (.3ص  ،6994 ،البعض على أنه إمدادات اجتماعية )الشناوي وعبد الرحمن

 تعريف المساندة اإلجتماعية.

تعتبر المساندة االجتماعية احدى المفاهيم التي اختلف الباحثون حول تعريفها شأنها في ذلك شأن العديد من مفاهيم العلوم        

 ،واختالف توجهاتهم النظرية ،ع البعض ذلك االختالف إلى تعدد وتنوع تخصصات الباحثونويرج ،االجتماعية

وبالرغم من  ،وبالتالي اختالف السياق التي تعبر عنه ،كما أن هناك اتجاه آخر يشير إلى اختالف المجتمعات التي تذكر فيها 

والتي تتمثل  ،مجملها تشير إلى تقديم المساعدات المادية والمعنويةتعدد تلك المحاوالت المفسرة للمساندة االجتماعية إال أنها في 

في أشكال التشجيع والتوجيه والمشورة. لذلك يشير إليها البعض على أنها "النسق الذي يتضمن مجموعة من الروابط والعالقات 

 .(445 ص ،6001 ،ويمكن االعتماد عليها" )عطا هللا ،والتفاعالت االجتماعية مع اآلخرين

الدعم االنفعالي والمادي واألدائي الذي يتلقاه الفرد من قبل اآلخرين المحيطين به  بأنها :االجتماعية وتعرف المساندة       

 ،6991: وعبد المقصود)السرسي  زمالء العمل( ومدى قدرة الفرد على تقبل وإدراك هذا الدعم. ،الجيران ،األصدقاء ،)األسرة

     (66ص 



 
 
 

 

 

 

 

 اإلجتماعية.أشكال المساندة 

 ،مقدار ما يتلقاه الفرد من دعم وجداني إلىمفهوم يشير  ،أن المساندة االجتماعية إلى( 691 ص ،6004 ،المرسي)ويشير       

 ،من خالل اآلخرين في بيئته االجتماعية عندما يواجه أحداثا ومواقف يمكن أن تثير لديه المشقة ،ومادي ،وسلوكي ،ومعرفي

 وبذلك فالمساندة تتجلى في األبعاد التالية: ،وتسبب له المتاعب

 ين.وتضم مشاعر الود والصداقة والرعاية والحب واالهتمام والثقة في اآلخر :المساندة الوجدانية .6

بغرض مساعدة الفرد  ،المساندة المعلوماتية: ويقصد بها التزويد بالنصيحة واإلرشاد أو المعلومات المناسبة للموقف .6

 اجهة مع مشكالت البيئة أو مشكالته الشخصية.على الموقف أو المو

ويكون هذا الشكل من المساندة  ،والمساندة التعبيرية ،مثل المساندة النفسية ،مساندة التقدير: ويشار إليها بعدة مسميات .3

وفيها تنقل لألشخاص مشاعر بأنهم مقدرون  ،في شكل معلومات بان الشخص الواقع تحت ضغوط مقدر ومقبول

 الرغم من أي مشكالت أو أخطاء شخصية.ومقبولون ب

الصحبة االجتماعية )اإلمداد االجتماعي(: أو التكامل االجتماعي ويقصد بها االندماج مع اآلخرين في وقت الفراغ  .4

 .ونشاطاته االجتماعيةوكذلك فهي تمد الفرد بالمشاعر الالزمة ليشعر بأنه عضو في جماعة تشاركه اهتماماته 

وقد يساعد  ،والخدمات الالزمةالمساندة األدائية أو اإلجرائية: وتشمل على تقديم العون المالي واإلمكانات المادية  .5

أو عن طريق إتاحة بعض الوقت  ،العون اإلجرائي على تخفيف الضغوط عن طريق الحل المباشر للمشكالت

  .مثل االسترخاء أو الراحة ،لألنشطة

 يةأهمية المساندة االجتماع

اإلنمائي يكون األفراد لديهم عالقات  الدور ففي ،لمساندة االجتماعية دوران أساسيان في حياة الفرد دور إنمائي ووقائيل       

وفي الدور الوقائي فإن  ،اجتماعية يتبادلونها مع غيرهم أفضل من ناحية الصحة النفسية عن غيرهم ممن يفتقدون هذه العالقة

فاألشخاص الذين يمرون بأحداث  ،الضاغطة بأساليب إيجابية وفعالة الحياةالمساندة االجتماعية تساعد على مواجهة أحداث 

 (38ص  ،6063حسين  ،)القطراوي .مؤلمة تتفاوت استجابتهم لتلك األحداث تبعاً لتوفر المساندة والعالقات االجتماعية الجيدة

 ،تأثير على طريقة تفكير وأفعال ومشاعر اآلخرين من خالل تفاعل األفراد مع بعضهم البعض لها  المساندة االجتماعيةن إ      

تمد الفرد و ،وتمد الفرد بالفرص االجتماعية تمد الفرد بإحساسه بذاته حيث إنه يتم تعزيز الفرد من قبل األسرة واآلخرينو

 حيث أن نظام المساندة االجتماعية االيجابية يمد الفرد بالتغذية المرتدة بأن له قيمة وأهميةبالتشجيع والتغذية المرتدة اإليجابية 

تحمي الفرد من الضغط و ،ساعد نظام المساندة االجتماعية الفرد في تحديد المشكالت والبحث عن حل ومساعدة مناسبة لهتو

ل مع الضغوط الحياتية اليومية بشكل أكثر نجاحا من الذين حيث إن الفرد الذي لديه مساندة اجتماعية قوية يستطيع أن يتعام

 .(۲۲ ص ،۸۰۰4 ،)حسن .لديهم ضعف في المساندة االجتماعية

وعامال من عوامل إشباع احتياجاتهم  ،تعتبر المساندة مصدرا هاما من مصادر األمن النفسي لدى األفراد العاديينو       

 .(681ص  ،م6006 ،صالحواالجتماعي )وتساهم في توافقهم النفسي  ،الشخصية واالجتماعية



 
 
 

 

 

 

 

و تقوم  ،تؤدي المساندة االجتماعية دورا تأهيليا في المحافظة على وجود الفرد في حالة رضا عن عالقاته باآلخرينو        

                   من خالل ما يتلقاه الفرد من شبكة العالقات االجتماعية المحيطة به  ،بحماية الفرد لذاته وزيادة اإلحساس بفاعليته

 (. 35 ص،م6006،)غانم

يتضح من خالل عرض أنه ال توجد دراسة ربطت بين أنماط المساندة االجتماعية واتجاهات المعلمين نحو تقديمها ألبناء      

 سيسفر عنه هذا الرابط من نتائج. ن خاللها ربطها بين هذين المتغيرين وماوهذا ما يميز هذه الدراسة م ،األسر المطلقة

 :المساندة االجتماعية في اإلسالم

فهي مصدر هام من  ،وان لم يهتم بها الباحثون إال مؤخرا ،تعتبر المساندة االجتماعية ظاهرة قديمة قدم اإلنسان نفسه          

حيث يدرك  ،فالمساندة االجتماعية تحمل في طياتها معنى المعاضدة والمؤازرة والتقوية ،مصادر األمن التي يحتاجها اإلنسان

فهي  ،الفرد أن هناك العديد من األشخاص في نطاق دائرته االجتماعية سوف يقدمون له يد العون حينما يكون في حاجة إلى ذلك

األمر الذي يجعله  ،في مواجهة مشكالت وأزمات الحياةوأقدر صالبة  ،تجعل الفرد أكثر سعادة وتوافقا مع ذاته ومع اآلخرين

 (.    366ص ،م6001 ،مما يقوي شبكة العالقات االجتماعية )هويدا محمود ،يشعر بأهمية اآلخرين ويقدر دورهم في حياته

األمان ويسعد بهذا فيشعر ب ،إن اإلنسان المسلم لدية إحساس بأن هللا معه في السراء والضراء يمسك بزمام مقدرات حياته       

العون والمدد وكشف الضر عنه وهو واثقة أن هللا لن يضيعه  طالبً فيلجا إلى هللا  ،وال يخاف وال يفزع إذا مسه الضر ،السند

فاإلحساس بالسند اإللهي يجعل المسلم يشعر باالطمئنان  ،فيهدأ ويطمئن فؤاده وال يقع فريسة لألمراض النفسية والبدنية ،أبدا

فيؤدي به ذلك اإلحساس إلى ثقة في الصدر  ،وفي جميع مواقف حياته وفي كافة أوقاته ،بحماية الخالق له في كافة مراحل نموه

 (.۸۰ ،۸۰۰۲ ،ونور القلب ويقين في الروح بان هللا معه )بلقيس داغستانی

 بناء.الطالق وأثره على األ .1.1

يعتبر الطالق مشكلة اجتماعية نفسية وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشاراً في مجتمعاتنا في         

وألنها ذات أثر بالغ في حياة  ،ظاهرة اجتماعية إنسانية لكونها ذات عالقة بأهم مؤسسة اجتماعية في المجتمعاألزمنة الحديثة 

والطالق هو " وظاهرة إنسانية لكونها ال تنطبق على مجتمع من المجتمعات فقط بل أنها ظاهرة قديمة حديثة  ،األسرة واألوالد

أبغض الحالل " لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك األسرة وازدياد العداوة والبغضاء واآلثار السلبية على األطفال ومن ثم 

 من االضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك. اآلثار االجتماعية والنفسية العديدة بدءاً 

ويمكن تصور األهمية الخاصة  ،شقاء أكيد للذات إلىأن تفكك وحدة االسرة يؤدي  (685ص ،6009 ،الخطيبوتؤكد )       

عند إثارة موضوع  لألسرة باعتبارها وحدة نفسية عند تقييم ما يعبر عنه كل من الزوج او الزوجة من مقاومة واعتراض

 .االنفصال أو الطالق

 :Divorceتعريف الطالق     

وأرسلته. تقول: أطلقت األسير إذا حللت قيده  ،الطالق في اللغة مأخوذ من اإلطالق وهو التخلي واإلرسال والترك       

 (664 ص ،6999 ،)مدكور



 
 
 

 

 

 

 

والطالق في الشرع: حل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه او هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بال سبب فيقطع النكاح       

: )ليس شيء من الحالل السنةومن  بإحسان(واالصل فيه االجتماع وقوله تعالى )الطالق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح 

 .(663 ص ،6009،)المتولي .أبغض الى هللا من الطالق(

بأنه انفصال رابطة الزواج عن طريق ترتيبات نظامية يضعها المجتمع في الغالب استناداً  (654 ص ،6981 ،ويعرفه )جبارة

 .إلي اسس دينية سائدة

 .وانهاء العالقة الزوجية في الزواج الفاشل ،لحل رابطة الزواج اجتماعي( – )دينيويري الباحث أن الطالق اسلوب          

 ،واشتد فيه الصراع والتوتر ،والطالق وإن كان نهاية مؤلمة فإنه اسلوب جيد في انهاء الزواج الذي خال من المودة والرحمة

 .الصحة النفسية للمتزوجين علىألن الطالق العاطفي أخطر من الطالق الفعلي  ؛من الحياة التعسة أفضلحيث يغدو الطالق 

 :مصطلحات مرتبطة بالطالق

مما يسبب خبرة مؤلمة من الناحية  ،هو حدوث االنفصال الفعلي خالل السنوات الخمس االولي من الزواج مبكر:الطالق ال

 .(34 ص ،6008 ،)محمد .والنفسية واالجتماعية ،العاطفية

ويعرف الخلع اصطالحاً عند الفقهاء بأنه " فصم عقدة النكاح  ،هو طالق المرأة ببذل منها أو من غيرها لزوجها ليطلقها :الخلع

                                                                   (58 ص ،6000 ،)الكحالوي ."ومفارقة الرجل لزوجته بعوض منها او من غيرها

فاالنفصال يعطي الحق للزوجين لالقامة في اماكن مختلفة شريطة عدم  ،هو انفصال الزوج عن زوجته ألسباب معينة :االنفصال

 .(638 ص ،6996 ،)عبد النعيم .النهما اليزاالن يحتفظان بعقد الزوجية ؛زواجهما مرة اخري

 :اسباب الطالق

 الداعية الى الطالق فيما يلي: األسباب( 668 ص ،6060،)جامعو ،(11-58 هـ، ص6469 ،ويحدد )العمري      

 عدم التوافق بين الزوجين -1

 الخيانة الزوجية -6

 كثرة ترديد كلمة الطالق -3

 المشكالت االقتصادية  -4

 تدخل االهل في خصوصيات الزوجية -5

 تعدد الزوجات وعدم العدل بينهن -1

 مبالغة الزوج عن غيابة عن المنزل -1

 ضعف الوعي االخالقي للمرأة -8

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 :مراحل الطالق  

بعض الخطوات والمراحل التي قد تكون متدرجة أحياناً والتي تعد من المظاهر واالسباب الشائعة في نفي الوقت هناك      

 وهي:

النقيض  وعلىبل تكون مضادة لها  ،حيث يفكر كال من الزوجين بطريقة مختلفة عن االخر :مرحلة االنفصال الفكري .6

 .منها مما يزيد من شدة الخالف بينهما

مع استمرارية االنفصال الفكري بين الزوجين يبدأ كالً منهما في ممارسة  :)العاطفي( الوجداني مرحلة االنفصال .6

انفصالهما  إلىهذا االنفصال الفكري والسلوكي يؤدي  ،سلوكيات قد تكون غير مرغوبة وغير مقبولة في نطاق االسرة

 .الوجداني وبرود مشاعرهم واحاسيسهما وعواطفهما نحو بعضهما

التباعد الحقيقي وكرههما لبعضهم ويعمد كل منهما الي  إلىحيث تؤدي المراحل السابقة  :نفصال الجسديمرحلة اال .3

 .االنفصال الجسدي مثل استخدام سريرين

عندما يصل الزوجين الي مرحلة االنفصال الجسدي ال يكون هناك مبرراً  :مرحلة االنفصال الشرعي القانوني .4

 .الحل هو الطالق لوجودهما معاً في بيت واحد فيكون

وهي االجراءات المالية التي يحددها الشرع والقانون مثل نفقة الزوجة ونفقة  :مرحلة االنفصال االقتصادي المادي .5

 .الطفل

 تظهر في هذه المرحلة العديد من المشكالت التي تؤثر تاثيراً مباشراً في حياه اطفالهم. :مرحلة االنفصال األبوي .1

يعتقد بعض المطلقين ان المشكالت تنتهي بالطالق إال ان هناك مشكالت تظهر من  :االنفعاليمرحلة االنفصال النفسي  .1

تؤثر بالضرورة في والتي  ،النها تتعلق بالحالة النفسية المضطربة لهما ؛نوع جديد تمس الجانب الشخصي للمطلقين

                                                                                            (51-55ص  ،6060،)ابراهيم .انفعاالتهم

   :النظريات المفسرة ألسباب الطالق

 :أوال النظرية الوظيفية 

يسعى  الغريزية واالجتماعية والعاطفية التييرى أنصار هذه النظرية أن لكل فرد في المجتمع مجموعة من االحتياجات        

إلى إشباعها ويحاول كل مجتمع إشباعها هذه االحتياجات عن طريق النظم االجتماعية المختلفة واستمرار أي نظام مرهون 

فإذا لم يستطيع الزواج تحقيق األهداف التي  ،بالوظائف يؤدي إلشباع هذه الحاجات وإذا فقد هذا الجزء وظيفته انتهى الزوال

ق االستقرار العاطفي والوجداني واإلنجاب واإلشباع الجنسي والحصول على االستقرار تحقي :يسعى إليها األفراد مثل

 .فأن أحد الزوجين أو كليهما سيقرران االنفصال وأنهاء الزواج .االجتماعي

 :ثانياَ النظرية البنائية الوظيفية

يؤكد أنصار هذه النظرية أن البناء االجتماعي في حالة توازن وتماسك واعتماد متبادل بين األجزاء وأن لكل جزء من أجزاء 

البناء دور ووظيفة تساعد على استمرار البناء وأن الهدف الرئيسي لجميع النظم االجتماعية هو المحافظة على استمرار هذا 

ن أجزاء البناء يؤثر ويتأثر بالنظم االجتماعية األخرى واألسرة وفقا لهذه النظرية جزء من البناء واستقراره كما أن كل جزء م



 
 
 

 

 

 

 

البطالة وضعف الوازع الديني وعدم االستقرار  :مثل ،البناء االجتماعي لها عدة وظائف هامة تساعد على استمرار المجتمع

 .األسرة ويؤثر على ظاهرة الطالقالسياسي وغيرها ينعكس على 

 :النظرية التفاعلية الرمزية ثالثا  

تدرس كنموذج مثالي بل يجب أن تدرس كما هي في الحياة اليومية فليس هناك  أاليرى علماء هذه النظرية أن األسرة يجب 

ص  ،6001 ،)الخطيب .أسرتين متشابهتين لدرجة التطابق فكل أسرة لها عالقتها الخاصة بها والتي تميزها عن األسر األخرى

666 – 663)                                              

  :اثار الطالق على المطلقين الرجل والمرأة واألطفال

 :الرجل المطلق :اوال

كونون على احساس قوي باإلحباط يميلون الى العزلة وتجنب االجتماع بالناس ويتهربون من لقاء اقاربهم واصحابهم الذين ي     

تزداد حالتهم سوء اذا كانوا يقاضون مطلقاتهم الن كثره ترددهم على جلسات المحاكم لمتابعه اجراءات  ،علم بأزمتهم النفسية

منج االوالد االمان يؤرقهم فشلهم في المحافظة على الحياه الزوجية وو ،قضاياهم يضاعف اضطرابهم وشقائهم الطالق وحل

غ شحنه االحباط واالسى فيتجهون الى االنتقام من مطلقاتهم وهنا كفئه من المطلقين قد تدفعهم الضغوط لفري ،واالستقرار

وتصحب هذه الحاالت عجز في التركيز في التفكير وارق دائم  ،رب او الشتم في االماكن العامةباالعتداء عليهم بالض

 (415ص  ،6061 ،)الغزيري .واالحساس بالخيبة والمرارة لفقدان المطلق لدوره كأب وزوج

 :طلقةالمرأة الم :ثانيا

 ،ير الكبير الذي طرأ على حياتهاتعاني المرآه بعد الطالق من اضطرابات نفسيه نتيجة للتغ حيث االضطرابات النفسية      

ا تعاني المطلقة الى جانب تلك االضطرابات من حصار اجتماعي رهيب حيث ينظر اليها نظر المهملة المقصرة  ويلقى عليهو

العوز المادي وال تنتهي ماساه المطلقة عند حدود التوتر االجتماعي بل تتجاوز ذلك الى الحاجه و ،اللوم في فشل الحياة الزوجية

تختلف شخصيات  :السلوك االنحرافي.ها المطلقة التي تحتضن اطفالهاالمادية التي تمثل واحده من اخطر المشاكل التي تواجه

تبعا لمؤثرات عديده منها التربية األسرية والمستوى الثقافي عن بعضها البعض كما تختلف ردود افعالهم تجاه المعاناة وهذا 

 (661 ص ،6993،)الخطيب  .ومدى تماسك افراد األسرة الذين يؤوون المطلقة بعد عودتها لبيت اهلها

 :الطالق على االطفال راثا :ثالثا 

حيث يؤثر سلبا على عملية تنشئتهم النفسية  ،أجمع الخبراء على أن األطفال هم المتضررون من انهيار العالقات الزوجية       

وال يحصلون على حاجاتهم الطبيعية من الشعور بالراحة  ،ويفقدون الشعور باألمان ،واالجتماعية وفي بناء الشخصية السوية

ال بالمملكة وأن هناك حاالت من إيذاء األطف ،واالستقرار والطمأنينة التي هي عصب عملية التنشئة النفسية واالجتماعية للطفل

 ومن هذه المشكالت: العربية السعودية ناتجة عن سوء معاملة األم واألب المنفصلين

تشرد االطفال: ان اول شيء يفقده االطفال بعد انفصال واليهم هو االمن والمأوى والبيت الهادئ الذي يظلهم ويحسون فيه 

  .يت الذي ولدوا فيه او يغادره والدهم ويترك لهم فراغا كبيرابالراحة واالطمئنان وبحدوث الطالق تنقلب حياتهم فيغادرون الب

 (.18 ،هـ6403 ،)علوان



 
 
 

 

 

 

 

االنخراط المبكر ألبناء المطلقين في سوق العمل: ان انفصال الوالدين في اغلب االحيان يؤدي الى تخلي االب باعتباره 

 (.16 -10. ص: 6001 ،نيع)الصالمسؤول االول عن االنفاق والتوقف عن اشياع حاجات اطفاله المادية 

فيه ان نفسيه الطفل الحساسة ومشاعره  كال شالتسرب المدرسي: الذي يعتبر من اهم االثار االجتماعية الناتجة عن الطالق مما 

 (.44ص ،6003 ،)بركة .المرهفة تتأثر بسهوله بكل ما يحدث في البيت

االثار الناجمة عن الطالق باعتبار األسرة هي الوحدة  أخطرتفكك األسرة: وانهيار ابنائها وفقدان المجتمع لواحده من خالياه من 

األساسية لبناء المجتمع وعلى قدر األسرة في تكوين االنسان السليم يكون نجاح المجتمع في تثبيت دعائم االستقرار والتمكين 

     ( 613 ص،6004 ،)األنصاري   .للرقي واالزدهار فيه

 

 منهجية وإجراءات الدراسة .1

 منهج الدراسة ومتغيراته:. 1.1

وذلك بما يتفق مع طبيعة وأهداف الدراسة الحاليكة  ،استخدام المنهج الوصفي االرتباطي المقارن علىأعتمدت الدراسة الحالية    

الفككروق بيككنهم  ومعرفككة ،المطلقككةاتجاهككات المعلمككين نحككو تقككديم المسككاندة اإلجتماعيككة للطككالب أبنككاء األسككر والتككي تسككعي لمعرفككة 

 أدبي( وعدد سنوات الخبرة التدريسية. –بإختالف التخصص )علمي 

 عينة الدراسة: .1.1

 ما يلي: إلىوتنقسم عينة الدراسة الحالية    

 ومقاييس الدراسة:عينة حساب الخصائص السيكومترية ألدوات  -أ

بمتوسكط عمكر  ،(49-61وتتكراوح أعمكارهم الزمنيكة بكين ) ،( معلكم مكن معلمكي المرحلكة الثانويكة بمدينكة جكدة600وقد بلغكت )   

( وذلك لتطبيق أدوات الدراسة عليهم لحساب الخصكائص السكيكومترية 6. 89)±( وانحراف معياري 31.91زمني قدره زمني )

 ( للتأكد من صالحيتها واستخدامها في الدراسة الحالية.الثبات ،الصدق ،االتساق الداخليلها )

 عينة الدراسة األساسية )المشاركون(: -ب

( أدبي من معلمي المرحلكة الثانويكة بمدينكة جكدة مكن مكدارس ثانويكة عثمكان بكن 94) ،ي( علم16( معلم منهم )651وقد بلغت )   

بمتوسكط  ،(56-65وتتراوح أعمكارهم الزمنيكة بكين ) ،ثانوية عرفات ،ية اشبيليةثانو ،ثانوية جدة ،ثانوية عمر بن الخطاب ،عفان

 ( توزيع عينة الدراسة.6ويوضح جدول ) ،(6. 94±)معياري ( وانحراف 39.36عمر زمني قدره زمني )

 األساسية حسب النوع والخبرة التدريسية: الدراسة عينة أفراد توزيع (1جدول )

 النسبة المئوية% العدد المستوى المتغير الرقم

 التخصص 1
 علمي

 أدبي

16 

94 

39.1% 

10.3% 

 التدريسية الخبرة 1
 ( سنوات6-5)

 سنوات (5-60)

46 

54 

61.9% 

34.1% 



 
 
 

 

 

 

 

 %38.5 10 سنوات فأكثر 60

 %..1 111  المجموع الكلي 

 أدوات الدراسة: .1.1

 تستخدم الدراسة الحالية األدوات التالية:

وككذلك  ،يقدم الباحث األداة المستخدمة في الدراسة الحالية من خالل أهداف ووصكف وتعليمكات وطريقكة تصكحيح هكذه األداه   

مقيككاس اتجاهككات المعلمككين نحككو تقككديم الثبككات( لهككذه األداه وهككي:  ،الصككدق ،تحديككد الخصككائص السككيكومترية )االتسككاق الككداخلي

 )إعداد / الباحث(.  األسر المطلقةاعية للطالب أبناء المساندة اإلجتم

 وفيما يلي وصف المقياس 

 أهداف المقياس  -

وهكل  ،اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية للطالب أبناء األسر المطلقكة علىإلى التعرف  هدف هذا المقياس   

 تختلف باختالف سنوات الخبرة أو التخصص العلمي.

  :األوليةإعداد المقياس في صورته  -

 اتجاهات المعلمين نحو تقكديم المسكاندة اإلجتماعيكة للطكالب أبنكاء األسكر المطلقكةلقد استفاد الباحث في تحديد محتوى مقياس       

واالطكالع علكى الدراسكات والبحكوث السكابقة ذات  ،النظكري واالدبيكات اإلطكاروالتكى تتمثكل فكي  ،من االطر النظريكة والتطبيقيكة

 .وأبعادها باتجاهات المعلمينوكذلك من خالل االطالع على عبارات المقاييس الخاصة  ،وأبعادها المعلمينباتجاهات الصلة 

في صورته  اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية للطالب أبناء األسر المطلقةوقد قام الباحث بإعداد مقياس    

البعد ) تكون البعد الثانيكما  ،( عباررات1( من )البعد الوجدانيبعد األول )حيث تكون ال ،االولية والذي تكون من ثالثة أبعاد

 المعرفي"(االدراكي "

-دائًماالمعلم إجابة واحدة من خمسة بدائل ) يختار ،عبارات( 1من ) السلوكي(البعد ) تكون البعد الثالثكما  ،عبارات (1من )

 وذلك لكل عبارة من عبارات المقياس. ،نادًرا( -قلياًل  -أحيانًا -غالبًا

 :تعليمات المقياس -

 ،الخبكرة سكنوات ،(أدبكي –التخصص )علمي  ،حيث قام بتسجيل اسم المعلماتجاهات المعلمين وضع الباحث تعليمات مقياس    

 -أحيانًكا -غالبًكا-)دائًمكاوقام بتوضكيح طريقكة االجابكة علكى ككل عبكارة باختيكار اسكتجابة واحكدة مكن خمسكة بكدائل  ،العمر الزمني

 نادًرا (.  -قلياًل 

 حساب الخصائص السيكومترية للمقياس: -

 حساب االتساق الداخلي للمقياس: :أوال  

وكاذلك باين درجاات  ،حساب معامالت االرتباط بين درجات عبارات المقياس ودرجات االبعاد التى تنتمي إليهاا -أ

 :أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس



 
 
 

 

 

 

 

االرتبكاط بكين درجكة ككل عبكارة ودرجكة البعكد الكذي لقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي للمقيكاس وذلكك بحسكاب معامكل     

عينكة قوامهكا  علكىوذلكك بعكد تطبيقكه  ،الكليكة للمقيكاساالرتبكاط بكين درجكة ككل بعكد والدرجكة معامل وكذلك حساب  ،تنتمي إليه

 يبين ذلك:  (6) وجدول ،)عينة حساب الخصائص السيكومترية للمقاييس( بمدينة جدة ( معلم من معلمي المرحلة الثانوية600)

اتجاهات  الكلية لمقياسالبعد الذي تنتمي إليه وبين درجة البعد والدرجة  عبارة ودرجةدرجة كل  االرتباط بينمعامالت  (1) جدول

 (..1المعلمين )ن = 

 مقياس اتجاهات المعلمين

 البعد السلوكي" البعد الثالث " البعد اإلدراكي" البعد الثاني " الوجداني""البعد البعد األول 

 معامل االرتباط رقم العبارة  معامل االرتباط رقم العبارة  معامل االرتباط رقم العبارة 

1 0.143 6 0.131  6 0.144  

1 0.143 6 0.141  6 0.138  

1 0.158 3 0.168  3 0.116  

1 0.133 4 0.163  4 0.141  

1 0.134 5 0.143  5 0.136  

1 0.148 1 0.135  1 0.116  

1 0.141  1 0.143 1 0.141  

 معامل االرتباط بين االبعاد والمقياس

..1.1 ..111 ..1.1 

 

معكامالت ( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه مرتفعة وقد ترواحكت 6) يتضح من جدول

-0.168البعككد الثككاني )البعكد اإلدراكككي( بككين )  ولعبكارات( 0.158-0.133االرتبكاط لعبككارات البعككد االول )البعكد الوجككداني( بككين )

 ( مما يدل على اتساق عبارات المقياس.0.116-0.136( ولعبارات البعد الثالث )البعد السلوكي( بين ) 0.141

 :عبارات المقياس والدرجة الكلية للمقياسحساب معامالت االرتباط بين درجات  -ب

وذلككك بحسككاب معامككل االرتبككاط بككين درجككة كككل عبككارة مككن عبككارات المقيككاس  ،كمكا قككام الباحككث بحسككاب االتسككاق الككداخلي للمقيككاس

حسكاب  ينة)ع معلم من معلمي المرحلة الثانوية بمدينة جدة( 600وذلك من بعد تطبيقة على عينة قوامها ) ،والدرجة الكلية للمقياس

 ( يوضح ذلك: 3وجدول ) للمقياس(الخصائص السيكومترية 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 (..1)ن = اتجاهات المعلمين  الكلية لمقياس عبارة والدرجةقيم معامالت االرتباط بين درجة كل  (1جدول )

رة
با
لع
ا

 

معامل ارتباط 

العبارة مع 

الدرجة الكلية 

 للمقياس

رة
با
لع
ا

 

معامل ارتباط 

العبارة مع 

الكلية الدرجة 

 للمقياس

رة
با
لع
ا

 

معامل ارتباط 

العبارة مع الدرجة 

 الكلية للمقياس

1 0.116 8 0.168 65 0.166  

1 0.166 9 0.106  61 0.164  

1 0.168  60 0.136  61 0.135  

1 0.136 66 0.169  68 0.164  

1 0.145  66 0.101  69 0.130  

1 0.166 63 0.155  60 0.166 

1 0.168  64 0.113  66 0.104 

تراوحككت بككين  مرتفعككة وقككدأن قككيم معككامالت االرتبككاط بككين درجككة كككل عبككارة والدرجككة الكليككة للمقيككاس  (3)يتضككح مككن جككدول 

 مما يدل على اتساق عبارات المقياس مع المقياس ككل. ،وهي قيم مرتفعة ومقبولة ،(0.106-0.113)

 والدرجة الكلية للمقياس:حساب معامالت االرتباط بين درجات أبعاد المقياس  -ج

قام الباحث بحسكاب معامكل االرتبكاط بكين درجكة مجمكوع ككل محكور والدرجكة الكليكة  ،للتأكد من اتساق محتوى المقياس ككل   

 (.4) والنتائج يوضحها جدول ،للمقياس

 (..1)ن =  الكلية للمقياسوالدرجة اتجاهات المعلمين درجة كل بعد من أبعاد مقياس  االرتباط بينقيم معامالت  (1) جدول

 معامالت االرتباط مع الدرجة الكلية للمقياس األبعاد م

  0.151 البعد الوجداني 1

  0.146 البعد االدراكي 1

  0.109 البعد السلوكي 1

 

أن قككيم معككامالت االرتبككاط بككين درجككات أبعككاد المقيككاس والدرجككة الكليككة للمقيككاس مرتفعككة حيككث بلغككت  (4جككدول ) يتضككح مككن

 الترتيب مما يدل علي اتساق أبعاد المقياس مع المقياس ككل. على( 1.1.. ،0.146 ،0.151)
 

 ثاني ا: حساب صدق المقياس: 

 تم حساب صدق المقياس بعدة طرق كاألتي:

 Exploratory Factor Analysisحساب صدق التحليل العاملي االستكشافي  -أ



 
 
 

 

 

 

 

العككاملي االستكشكافي للتحقككق مككن الصككدق العككاملي لمقيكاس اتجاهككات المعلمككين بطريقككة  "المكونككات  تكم اسككتخدام أسككلوب التحليككل   

وقكام  ،المرحلة الثانوية بمدينة جدةمعلم من معلمي ( 600على عينة مكونة من ) Principle Component Methodاألساسية" 

( 0.30فكانت جميع التشبعات دالكة )الحكد المقبكول للتشكبع    Varimaxالباحث بتدوير األبعاد تدويًرا متعامًدا بطريقة "فاريماكس"

فنكتج  ،لمتعامكد( عبارة ثم أعيد التحليل العاملي من الدرجكة الثانيكة والتكدوير ا66وقد أفضي إلى وجود أربعة عوامل متشبعة على )

( عبارة ثم أعيكد التحليكل العكاملي مكن الدرجكة الثالثكة  والتكدوير المتعامكد فكأعطى نفكس نتكائج التحليكل مكن 66عنه ثالثة عوامل ب )

( 61.546وفسكرت مجتمعككة ) ،وهكذه العوامكل الثالثككة جكذورها الكامنكة أكبكرمن الواحككد صكحيح ،الدرجكة الثانيكة والتكدوير المتعامككد

 .ح ذلكيوض (5جدول )و

نتائج التحليل العاملي االستكشافي من الدرجة الثانية والتدوير المتعامد وتشبعات عبارات مقياس اتجاهات المعلمين  (1جدول )

 (..1)ن=

 العامل الثالث العامل الثاني العامل االول رقم العبارة البعد

 األول

 

6 02564 

 

1 02509 

3 02481 

5 02415 

6 02459 

1 02436 

4 02465 

 

 

 

 الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

0.554 

 

60 0.541 

8 0.546 

66 0.533 

64 0.533 

63 0.566 

66 0.505 

 

 

0.569 

0.568 

 الثالث

61 

 0.565 

0.509 

60 

65 0.458 

66 0.448 

69 0.443 

68 0.435 

61 0.469 

 5.199 1.431 1.414 الجذر الكامن

 نسبة التباين %

 

66.664 66.966 9.186 

 61.546 69.998 63.615 نسبة التباين التجمعي%



 
 
 

 

 

 

 

 ما يلي: (5جدول )يتضح من 

 "كايزر".محك  إحصائيًا حسبالة دتشبعات  ( وهي0.30عن )جميع قيم تشبعات عبارات المقياس موجبة وتزيد 

( وبلكغ الجكذر 0.564-0.465( وتراوحت قيم التشبع بكين )1 ىإل 6) ( عبارات وهي العبارات من1تشبعت عليه ) :العامل األول

تعكاطف المعلكم مكع قضكايا طكالب األسكر المطلقكة ووجكود  علكى "( وتكدل عباراتكه %66.664ونسبة التبكاين ) ،(1.414الكامن )

  "البعد الوجداني". تسمية هذا العامل نويمك " لهؤالء الطالباالستعداد الوجداني لتقديم المساندة اإلجتماعية والدعم 

( وبلككغ 0.554-0.505( وتراوحككت قكيم التشككبع بككين )64 إلككى 8( عبككارات وهككي العبككارات مكن )1: تشككبعت عليكه )العامال الثاااني

المسككاندة اإلجتماعيككة مككدي معرفككة المعلككم بمفهككوم  علككى "( وتككدل عباراتككه %66.966ونسككبة التبككاين ) ،(1.431الجككذر الكككامن )

 "البعد االدراكي". ويمكن تسمية هذا العامل. "المطلقة ل طالب األسر  وأهمية تقديمها

( وبلكغ 0.569-0.469( وتراوحكت قكيم التشكبع بكين )66 إلكى 65( عبارات وهكي العبكارات مكن )1تشبعت عليه ) العامل الثالث:

اسككتعداد المعلككم لتقككديم الككدعم والمسككاندة اإلجتماعيككة  علككى "( وتككدل عباراتككه %9.186ونسككبة التبككاين ) ،(5.199الجككذر الكككامن )

 البعد السلوكي"." العاملتسمية هذا  نويمك " والرغبة في التدرب لتقديم المساندة اإلجتماعية ومساعدة طالب األسر المطلقة

 صدق المقارنة الطرفية:  -ب

التى حصل عليهكا المعلمكين عينكة الدراسكة علكى مقيكاس اتجاهكات المعلمكين تنازليًكا ثكم قكام قام الباحث بترتيب الدرجات 

 %30بكين تكم حسكاب الفكروق  ،أفكراد عينكة التحقكق مكن الشكروط السكيكو متريكة مكن %30الباحث بتحديد أعلكى وأدنكى 

 ( 1والنتائج يوضحها جدول ) ،اختبار)ت( األدنى باستخدام %30االعلى 

 صدق المقارنة الطرفية مقياس اتجاهات المعلمينيوضح  (1جدول )

 ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة

 الداللة ت 1.68 18.45 30 30%

30% 30 91.34 3.66 63.61 0.06 

   6.14= 0.06( ومستوى داللة 58)قيمة ت الجدولية عند درجة حرية 

   6.99=  0.05( وعند مستوى 58)درجة حرية  قيمة ت الجدولية عند

 ثالث ا ثبات المقياس:

( معلكم مكن 600وذلكك بعكد تطبيقكة علكى عينكة مكونكة مكن ) ،قام الباحث بحساب ثبات المقياس باستخدام طريقكة "ألفكا كرونبكاخ   

نبكاخ للمقيكاس كككل )عينة حساب الخصائص السيكومترية للمقاييس( وقد بلغ معامكل ألفكا كرو معلمي المرحلة الثانوية بمدينة جدة

كمكا تكم حسكاب معكامالت ثبكات عبكارات المقيكاس وأبعككاده  ،ممكا يكدل علكى ثبكات المقيكاس ،( وهكي قيمكة مرتفعكة ومقبولكة02866)

  :( يوضح ذلك1باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ وجدول )

 (..1)ن= ( معامالت ثبات عبارات وأبعاد مقياس اتجاهات المعلمين بطريقة ألفا كرونباخ1جدول )

 مقياس اتجاهات المعلمين

 الثالث  :البعد الثاني  :البعد  لالبعد: االو



 
 
 

 

 

 

 

 معامل الثبات رقم العبارة معامل الثبات رقم العبارة معامل الثبات رقم العبارة

6 0.168 6 0.808 6 0.191 

6 0.808 6 0.165 6 0.166 

3 0.866 3 0.168 3 0.806 

4 0.161 4 0.101 4 0.136 

5 0.809 5 0.168 5 0.166 

1 0.161 1 0.168 1 0.168 

1 0.806 1 0.191 1 0.168 

0.865 0.861 0.861 

 111..معامل ألفا للمقياس ككل 

 

 ( ويشمل:1رابع ا: وضع المقياس في صورته النهائية )ملحق 

 :اختيار عبارات المقياس وترتيبها -أ

وحسكاب الخصكائص السكيكومترية  ،وفكي ضكوء آراء المشكرف علكي الدراسكة ،بعد إعداد الباحث للمقيكاس فكي صكورته األوليكة  

البعكد  – البعكد االدراككي –البعكد الوجكداني( عبكارة فكي ثالثكة أبعكاد )66) مانأصبح المقياس بصورته النهائية مكون اا  –للمقياس 

 ( يوضح ذلك:8وجدول ) ،السلوكي(

 وعددها وترتيبها النهائي ( أرقام أبعاد وعبارات مقياس اتجاهات المعلمين1جدول )

 العدد العبارات السالبة العبارات الموجبة البعد

 1 60،66 ،1 64 ،66 ،8 ،1 البعد الوجداني

 1 65 ،66 ،4 ،3 61 ،61  ،6 البعد االدراكي

 1 69 ،63 ،5 68 ،60 ،9 ،6 البعد السلوكي

 11 مقياس اتجاهات المعلمين ككل

 

  تقدير وتصحيح درجات المقياس: -ب

( يجاب عنها بإحدى البكدائل 6هو موضح بملحق ) أبعاد كما( عبارة موزعة على ثالثة 66من ) صورته النهائيةوالمقياس في    

 ( للعبارات الموجبة 6-6-3-4-5نادًرا( وتقدر الدرجات الخمس بالترتيب كما يلي )  -قلياًل  -أحيانًا -غالبًا –الخمسة ) دائما 

حيككث تشككير الدرجككة  ،( 66( والدرجككة االدنككى ) 605لسككالبة وعلككى ذلككك تكككون الدرجككة العظمككى )( للعبككارات ا5-4-3-6-6و )

 اتجاهات المعلمين اإليجابية نحو تقديم المساندة اإلجتماعية للطالب أبناء األسر المطلقة.المرتفعة إلي 

 



 
 
 

 

 

 

 

 إجراءات الدراسة: .1.1

 النحو التالي: علىيمكن بيان إجراءات الدراسة الحالية 

 إعداد وبناء أداة الدراسة )مقياس اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية للطالب أبناء األسر المطلقة(. .6

 عينة من معلمي المرحلة الثانوية بمدينة جكدة علىالثبات(  ،الصدق ،حساب الخصائص السيكومترية له )االتساق الداخلي .6

 (.الخصائص السيكومترية )عينة حساب

( ذو االدبكي-)العلمكيمن التخصص  ،معلمي المرحلة الثانوية بمدينة جدةمن ينة الدراسة األساسية )المشاركون( اختيار ع .3

 سنوات خبرات تدريسية مختلفة.

مكن التخصكص  عينكة مكن معلمكي المرحلكة الثانويكة بمدينكة جكدة علكىتطبيق أدوات الدراسكة )مقيكاس اتجاهكات المعلمكين(  .4

-6060خبرات تدريسية مختلفة )المشاركون( خكالل الفصكل الدراسكي األول للعكام الدراسكي ( ذو سنوات االدبي-)العلمي

6066. 

تصحيح أدوات ومقاييس الدراسة: قام الباحث بتصحيح إجابات أفراد العينة فكي أدوات الدراسكة طبقًكا للطريقكة الموضكحة  .5

 في الجزء الخاص بأدوات الدراسة.

 يتفق مع طبيعة أهداف وفروض الدراسة الحالية. تسجيل البيانات وتحليلها إحصائيًا بما .1

والنتكائج المستخلصكة مكن الدراسكات السكابقة ذات الصكلة بموضكوع  ،مناقشة النتائج وتفسيرها في ضكوء اإلطكار النظكري .1

 الدراسة الحالية. 

 تقديم مجموعة من التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسة الحالية. .8

 

   التحليل ومناقشة نتائج الدراسة .1

 الفرض األول ومناقشتها وتفسيرها: نتائج .1.1

توجد فروق ذات داللة إحصائي ا بين متوساطات درجاات اتجاهاات المعلماين نحاو تقاديم المسااندة  " أنهعلى الفرض األول نص 

 تعزي لمتغير التخصص". وابعاده المطلقةاإلجتماعية لطالب األسر 

 –التخصكص )علمكي للتعكرف علكى تكأثير  ،الفكرض األول تكم اسكتخدام اختبكار " ت " للمجمكوعتين المسكتقلتين للتحقق من صكحة

 والجدول التالي يوضح تلك النتائج  ،اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية لطالب األسر المطلقةأدبي( على 

اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة مجموعتي )العلمي واألدبي( في  لمتوسطات درجاتاختبار ت  ( نتائج1جدول )

 وابعاده.  ،اإلجتماعية لطالب األسر المطلقة

 المتوسط العدد المجموعة ابعاد المقياس
االنحراف 

 المعيارى

درجات 

 الحرية
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 0.06 60.36 654 3.18 50.36 94 أدبي البعد الوجداني
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ادبي

علمي

.

 6.14 44.06 16 علمي

 البعد االدراكي
 أدبي

 علمي

94 

16 

48.56 

45.61 

3.96 

6.11 
654 5.64 0.06 

 البعد السلوكي
 أدبي

 علمي

94 

16 

50.61 

45.11 

3.36 

3.66 
654 1.65 0.06 

 الدرجة الكلية
 أدبي

 علمي

94 

16 

601.86 

96.81 

66.06 

8.54 
654 1.15 0.06 

 6=    0.05وعند مستوى     6.110= 0.06قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

اتجاهاات المعلماين نحاو تقاديم المسااندة اإلجتماعيااة والشاكل التاالى يوضاح داللاة الفاروق فاي التخصاص علاى مقيااس 

 لطالب األسر المطلقة

 

 

 

 

 

 

 أدبي( –تبعا لمتغير التخصص )علمي  اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية لطالب األسر المطلقة( الفروق في مقياس 1شكل )

والتكي يتخللهكا علكوم شكرعية والمكواد النفسكية أن طبيعكة التخصصكات والعلكوم األدبيكة تلك الفروق بينهما إلكى  ويرجع الباحث    

ومشككالت ضايا وتجعلهم أكثر تعاطفاً مع ق ،الجانب الوجداني والمعرفي للمعلمين علىبعض المعلومات أو تأثر تكسب المعلمين 

مككع إبعككاد امككا بالنسككبة للمككواد العميككة والتخصصككات العلميككة فقككد يغلككب عليهككا الجانككب العلمككي فككي التفكيككر  ،طكالب األسككر المطلقككة

 سلوكهم وتوجهاتهم. علىالجوانب الوجدانية أو النفسية والتي قد تؤثر 

 الفرض الثاني ومناقشتها وتفسيرها: نتائج .1.1

توجد فروق ذات داللة إحصائي ا بين متوسطات درجات اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة  " أنهعلى الفرض الثاني نص 

 تعزي لمتغير سنوات الخبرة التدريسية". وابعاده المطلقةاإلجتماعية لطالب األسر 



 
 
 

 

 

 

 

سنوات الخبرة للتعرف على تاثير   للتحقق من صحة الفرض الثاني تم استخدام اختبار " ت " للمجموعات المستقلتة      

اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية على درجة  ،سنوات فأكثر 60 ،سنوات (60-5) ،( سنوات5-6)التدريسية 

 والجدول التالي يوضح تلك النتائج  ،وأبعاده ،المطلقةلطالب األسر 

 ،وأبعاده المساندة اإلجتماعية لطالب األسر المطلقةاتجاهات المعلمين نحو تقديم  لمتوسطات درجات( نتائج اختبار ت .1جدول )

 وفق ا لمتغير سنوات الخبرة التدريسية

 المتوسط العدد المجموعة ابعاد المقياس
االنحراف 

 المعيارى

درجات 

 الحرية
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 البعد الوجداني

 ( سنوات6-5)

 سنوات (5-60)

 سنوات فأكثر 60

30 

46 

48 

53.30 

58.61 

10.34 

6.14 

6.66 

6.46 

654 63.15 0.06 

 البعد االدراكي

 ( سنوات6-5)

 سنوات (5-60)

 سنوات فأكثر 60

30 

46 

48 

54.68 

51.40 

59.08 

6.95 

6.98 

6.34 

654 8.11 0.06 

 البعد السلوكي

 ( سنوات6-5)

 سنوات (5-60)

 سنوات فأكثر 60

30 

46 

48 

54.31 

51.65 

59.31 

6.98 

6.68 

6.38 

654 1.60 0.06 

 المقياس ككل

 ( سنوات6-5)

 سنوات (5-60)

 سنوات فأكثر 60

30 

46 

48 

95.1 

660.63 

669.95 

1.16 

8.83 

60.61 

654 9.10 0.06 

 6=    0.05وعند مستوى     6.110= 0.06قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

وفق ا لمتغير  اإلجتماعية لطالب األسر المطلقةاتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة والشكل التالى يوضح داللة الفروق في 

 سنوات الخبرة التدريسية
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وفق ا لمتغير سنوات الخبرة  اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية لطالب األسر المطلقةفي  ( الفروق1)شكل 

 التدريسية

 

 نتائج الفرض الثالث ومناقشتها وتفسيرها: .1.1   

 المطلقة؟"ما مستوى اتجاهات المعلمين نحو تقديم المساندة اإلجتماعية للطالب أبناء األسر  " على أنهالفرض الثالث نص 

المعياريكة التجاهكات المعلمكين بالمرحلكة  واالنحرافكات الحسكابية المتوسكطات قكام الباحكث بحسكاب ،السكؤال هكذا عكن ولإلجابكة   

الدرجكة  وعلكى الدراسة بُعد من أبعاد أداة كل المساندة اإلجتماعية للطالب أبناء األسر المطلقة علىالثانوية بمدينة جدة نحو تقديم 

 .ذلك يوضح (66ل )وجدو ،الكلية

المعيارية التجاهات المعلمين بالمرحلة الثانوية بمدينة جدة نحو تقديم المساندة  واالنحرافات الحسابية المتوسطات (11ل )جدو

 (111الحسابي )ن= المتوسط حسب تنازلي ا مرتبة مجال كل أبناء األسر المطلقة على اإلجتماعية للطالب

رقم 

 البُعد
 الترتيب األبعاد

المتوسط 
 )م(الحسابي

اإلنحراف 
 )ع(المعياري

 0.95 4.38 6 البعد الوجداني 6

 0.93 4.36 6 ()المعرفي البعد االدراكي 6

 0.96 4.63 3 البعد السلوكي 3

 

باتجاهات المعلمين بالمرحلكة الثانويكة بمدينكة جكدة نحكو تقكديم المسكاندة ويمكن توضيح ترتيب مفردات األبعاد الثالثة والخاصة    

 على النحو التالي: اإلجتماعية للطالب أبناء األسر المطلقة

: ترتيب مفردات البعد الوجداني  (:11وهذا كما يوضحه جدول ) ،أوال 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 (111)ن= الحسابي المتوسط حسب تنازلي ا مرتبةللبعد الوجداني  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 11جدول )

رقم 

 العبارة
 الرتبة المفردات

المتوسط 

الحسابي)م

) 

االنحراف 

 المعياري)ع(

أرى أن مساعدة طالب األسر المطلقة يحافظ على  1

 0.94 4.54 6 االستقامة السلوكية لهم. 

11 
أشعر بأن الطالب يبرر ضعفه الدراسي بانفصال 

 0.93 4.36 6 والديه.

يجب أن يكون هناك فريق متخصص لتقديم المساندة  1

 االجتماعية لطالب األسر المطلقة. 
3 4.64 0.96 

 0.96 4.63 4 أشعر بالتعاطف نحو طالب األسر المطلقة. 11

بالرضا أشعرعند تقديم المساندة لطالب األسر المطلقة  11

  .والسعادة
5 4.66 0.96 

أرى أن طالب األسر المطلقة ال يحتاجون مساعدتي  .1

 في شيء. 
1 4.66 0.90 

يعتبر تقديم الخدمات التربوية الخاصة لطالب األسر  1

 المطلقة ضد مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص. 
1 3.91 0.88 

 11.. 1.11 المجال ككل

 
 

 (:11وهذا كما يوضحه جدول ) ،()المعرفي االدراكيالبعد ثاني ا: ترتيب مفردات 

 الحسابي المتوسط حسب تنازلي ا مرتبة (االدراكي )المعرفيللبعد  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 11جدول )

 (111)ن=

رقم 

 العبارة
 الرتبة المفردات

المتوسط 

 الحسابي)م(

االنحراف 

 المعياري)ع(

 0.95 4.18 6 أشعر أنه ال يوجد احتياجات خاصة لطالب األسر المطلقة.  11

يؤدي عدم معرفتنا بخصائص طالب األسر المطلقة إلى إساءة  11

 معاملتهم.
6 4.11 0.94 

أتطلع للتعرف أكثر على مفهوم المساندة االجتماعية  1

 . ومجاالتها
3 4.11 0.94 

المطلقة تشمل الجانب النفسي أعتقد أن مساعدة طالب األسر  11

 فقط.
4 4.51 0.93 

أرى أنه اليوجد فرق بين خصائص الطالب العاديين والطالب  1

 من األسر المطلقة.
5 4.49 0.96 

أعتقد أن بعض مشكالت طالب األسر المطلقة تعود إلى عدم  11

 إلمام المعلم بحاجاتهم.
1 4.41 0.96 

يحافظون على تفوقهم حتى إذا لم أعتقد أن طالب األسر المطلقة  1

 يقدم لهم أي خدمات خاصة.
1 4.35 0.90 

 11.. 1.11 المجال ككل



 
 
 

 

 

 

 

( أهم اتجاهات المعلمين بالمرحلة الثانويكة بمدينكة جكدة نحكو تقكديم المسكاندة اإلجتماعيكة للطكالب أبنكاء األسكر 63ويوضح جدول )

 وترتيبها وفقًا للمتوسطاتها الحسابية. ،()المعرفي االدراكيالخاصة بالبعد  المطلقة

 

 (:11وهذا كما يوضحه جدول ) ،البعد السلوكيثالث ا: ترتيب مفردات 

 (111)ن= الحسابي المتوسط حسب تنازلي ا مرتبةللبعد السلوكي  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (11جدول )

رقم 

 العبارة
 الرتبة المفردات

المتوسط 

الحسابي)م

) 

االنحراف 

 المعياري)ع(

أرغب في االشتراك في أي برامج إرشادية لتقديم  1

 المساندة االجتماعية لطالب األسر المطلقة. 
6 

4.09 0.81 

 علىأعتقد أن مساعدة طالب األسر المطلقة اليعود  11

 بالنفع. 
6 

3.99 0.81 

لدي االستعداد بالتضحية من وقتي لتقديم المساندة  11

 المطلقة.لطالب األسر 
3 

3.89 0.85 

مساعدة طالب األسر المطلقة داخل المدرسة من  .1

 واجباتي.
4 

3.89 0.85 

المساعدة واالهتمام بأبناء األسر المطلقة من واجبات  11

 المرشد الطالبي فقط. 
5 

3.81 0.84 

أرغب في حضور ندوات والتعرف أكثر على كيفية  1

 األسر المطلقة.تقديم المساندة االجتماعية لطالب 
1 

3.81 0.83 

اتحفظ عن تقديم الدعم والمساندة االجتماعية لطالب  1

 األسرالمطلقة لعدم معرفتي بخصائصهم. 
1 

3.11 0.86 

 11.. 1.11 المجال ككل

 

أبنكاء األسكر ( أهم اتجاهات المعلمين بالمرحلة الثانوية بمدينة جدة نحو تقكديم المسكاندة اإلجتماعيكة للطكالب 64ويوضح جدول )  

 وترتيبها وفقًا للمتوسطاتها الحسابية. ،الخاصة بالبعد السلوكي المطلقة

 

 :خالصة نتائج الدراسة الحالية .1.1

 :مما سبق عرضه يمكن تلخيص نتائج الدراسة الحالية على النحو األتي

المساندة اإلجتماعية لطالب توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطات درجات اتجاهات المعلمين نحو تقديم  -6

 وابعاده تعزي لمتغير التخصص لصالح التخصص األدبي. األسر المطلقة
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 مراجع الدراسة. 1

 المراجع العربية .1.1

 كلية ،ماجستيررسالة  ،اكلينيكية( )دراسةالطالق والخلع لدي عينة من المعلمات  :(6060ميرفت عبد الحاقظ ) ،ابراهيم

 .جامعة عين شمس ،التربية

 القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية. ،علم النفس االجتماعي عربيا وعالميا(: 6009محمود السيد ) ،أبو النيل

( المساندة االجتماعية وعالقتها باألمن النفسي لدى عينة من الطالب النازحين وغير 6066)على منصور  ،أبو طالب

 جامعة أم القرى.  ،قسم علم النفس ،كلية التربية ،رسالة ماجستير ،ن "النازحين من الحدود الجنوبية بمنطقة جازا

 مجلة ،األردنالفاعلية الذاتية المدركة لدى المراهقين من أبناء المطلقين في  (. مستوى6066جنان فخرى ) ،أبو عليان

 6350 – 6333ص ص  ،6، ع 38مج  ،عمادة البحث العلمي - الجامعة األردنية -العلوم التربوية -دراسات 

 هــ.6431 ،إحصائية الزواج والطالق بالسعوديةإحصاءات وزارة العدل: 

 ،(. دور المدرسة في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى طالبات المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية6004مشاعل ) ،آل سعود

 جامعة الملك سعود. ،الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة

والحلول(  األسباب)الخليجي تأخر الزواج وارتفاع معدالت الطالق في المجتمع (: 6004)عبد الحميد إسماعيل  ،األنصاري

 .619 – 618ص ص  ،91العدد  ،مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ،اإلمارات ،قراءة فقهية معاصرة

( سنة في منطقة 66-9لدى أطفال السن المدرسي ) (. العالقة بين طالق األبوين وبعض المشكالت النفسية6003نهيل ) ،بركة

 األردن. ،عمان ،الجامعة األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورةعمان األولى. 



 
 
 

 

 

 

 

 الرياض مكتبة الملك فهد الوطنية. ،(6ط ) ،علم النفس االجتماعي( 6000فالح محروت ) ،البلعاسي

دار الجامعة  :اإلسكندرية ،األسريعلم االجتماع األسري وتحليل التوافق الزواجي والعنف  (6060)محمد نبيل  ،جامع

 الجديدة.

دار المعرفة  :االسكندرية ،وقاية( ،عالج ،)تشخيصالمشكالت االجتماعية والتربوية (: 6981)عطية جبارة  ،جبارة

 .الجامعية

أثر المساندة االجتماعية على كل من التحصيل الدراسي وتقدير الذات لدى طالب الجامعة  ،(6060سمير سالم ) ،الجهني

ع  ،الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة -التربية  كلية- مجلة القراءة والمعرفة جامعة عين شمس ،بالمملكة العربية السعودية

 .340 -363ص ص  ،661

 ،مركز الدراسات والبحوث ،تماعية لدى الشباب السعودي وسبل تنميتها(. واقع المسؤولية االج6066زايد ) ،الحارثي

 الرياض.

المساندة االجتماعية كما يدركها تالميذ المرحلة االبتدائية وتأثيرها على التوافق المدرسى ( ۸۰۰٢) اهللا.مها جاد  ،حسن

 ة.جامعة اإلسكندري ،كلية التربية ،رسالة ماجستيروالتحصيل الدراسى فى الحساب. 

مجلة البحوث  ،اتجاهات طالب وطالبات الجامعة نحو اضطراب التوحد ،(6001الهام سرور ) ،البالل ،فادية كامل ،حمام

 .615-660العدد الثاني ، ،كلية التربية جامعة المنوفية ،النفسية

بحث مقبول  ،مجلة اآلداب ،(. دور اإلسناد االجتماعي في تدعيم الصحة النفسية للمراهقين6008جاجان جمعه ) ،الخالدي

 .6ص ،6008 ،جامعة الموصل ،للنشر

جامعة  ،مجلة كلية األدب ،مقالة علمية ،( التغيرات االجتماعية وأثرها على ارتفاع معدالت الطالق6009سلوى ) ،الخطيب

 .666-659( ص ص 6( ع )61م ) ،عبد العزيزالملك 

 القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع. ،ات نحو المرض النفسيالمعتقدات واالتجاه(: 6996عبد اللطيف محمد ) ،خليفة

 . الرياض: مكتبة العبيكانالتربية الدينية واالجتماعية لألطفال(. 6006بلقيس ) ،داغستانى

(. األثر النفسي للطالق في التحصيل الدراسي لتالميذ الحلقة الثالثة مرحلة األساس 6064داليا الصادق محمد ) ،الدرديري

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. ،رسالة ماجستير غير منشورة ،ية أمدرمانمحل

(. السلوك التعاوني والمساندة االجتماعية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية. 6066إيناس ) ،الدسوقي

 .6ج ،51العدد  ،جامعة المنصورة ،مجلة التربية

 القاهرة: عالم الكتب. ،(1ط ) ،علم النفس االجتماعي( 6000حامد عبد السالم ) ،زهران



 
 
 

 

 

 

 

(. المساندة االجتماعية وفعالية الذات وعالقتهما بجودة الحياة لدى عينة من طالبات الجامعة 6060شروق غرم هللا ) ،الزهراني

 .603 -683ص ص  ،6، ع68مج ،والعلوم اإلنسانية اآلداب- مجلة جامعة الملك عبدالعزيز ،بمحافظة جدة

اتخاذ القرار وعالقته بكل من فاعلية الذات والمساندة االجتماعية لدى عينة من  :ه(6469)بندر بن محمد حسن  ،الزيادي

 .جامعة أم القرى ،كلية التربية ،رسالة ماجستير ،المرشدين الطالبيين بمحافظة الطائف

مساندة االجتماعية كما يدركها المراهقين وعالقتها ببعض المتغيرات ( ال6000أماني ) ،وعبد المقصودأسماء  ،السرسي

 .44العدد  ،60المجلد  ،مجلة كلية التربية ببنها ،النفسية "

كلية  ،رسالة ماجستير ،الطالق وعالقته بالصحة النفسية لألبناء وتحصيلهم الدراسي ،(6999األمين سنهوري ) ،سنهوري

 جامعة أم درمان. ،التربية

دمشق: مؤسسة عالء الدين للطباعة  ،أساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية(: 6005سوسن شاكر الجلبى )

 والتوزيع.

 القاهرة: دار غريب. ،علم النفس االجتماعي(: 6006عبد اللطيف محمد ) ،خليفه ،معتز ،سيد عبد هللا

ه بكٍل من فاعلية الذات والمساندة االجتماعية لدى عينة من المرشدين (: إتخاد القرار وعالقت6008بندر محمد ) ،العتيبي

 جامعة أم القرى. التربية،كلية  ،منشورةرسالة ماجستير غير  الطائف،الطالبيين بمحافظة 

 .المكتب الجامعي الحديث :االسكندرية ،مدخل في الرعاية االجتماعية( 6996السيد ) ،رمضان ،سلوى ،عثمان

(. استخدام العالج المتمرکز حول الحل في خدمة الفرد في تحقيق المساندة االجتماعية 6061مروه محمد فؤاد ) ،عثمان

( ص 1ج ) (،51ع ) ،مجلة الخدمة االجتماعية الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيينللمطلقات في المجتمع السعودي 

 .688-663ص 

مجلة  ،الجماعة ودعم المساندة االجتماعية للمراهقات المعاقات مريضات الجذام( طريقة خدمة 6001كمال عزيز ) ،عطا هللا

( 6ج ) ،العدد الحادي والعشرين ،كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان ،دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية

 .441-445ص ص  ،أكتوبر

 مكتبة عين شمس :القاهرة ،والتطبيق( ظرية)الن(: االسرة والطفولة 6993عبد الخالق محمد ) ،عفيفي

 دار الفكر. ،. عمانتربية األوالد في اإلسالم(. 6403عبد هللا ناصح ) ،علوان

 ،( المساندة االجتماعية وعالقتها بأحداث الحياة الضاغطة وعالقتها بالتوافق مع الحياة الجامعية6000)علي.  عبد السالم ،على

 .66-8 ،53 ص ص ،المصرية العامة للكتابالهيئة  ،مجلة علم النفس

 .القاهرة ،المصريةالنهضة  ،المساندة االجتماعية و تطبيقاتها االجتماعية( 6005عبد السالم علي ) ،علي



 
 
 

 

 

 

 

 القاهرة: مجموعة النيل العربية. ،االتجاهات النفسية واالجتماعية أنواعها ومدخل لقياسها(: 6060سناء حسن ) ،عماشه

الطالق في المجتمع السعودي دراسة تشخيصيه طبيعة الظاهرة حجمها  ظاهرههـ( 6469سلمان بن محمد ) ،العمري

 .،الرياض: دار الوسيلة اتجاهاتها عواملها اثارها وعالجها

مجلة (. التكيف االجتماعي واالقتصادي والنفسي للمرأة السعودية المطلقة في محافظة جدة. 6009) ،محمد سعيد ،الغامدي

 .644-688ص ص  ،6ع  ،6مج  ،السعودية-االجتماعيةعة أم القرى للعلوم جام

جامعة عين  ،حوليات آداب عين شمس ،(. مشكالت أبناء الطالق: رؤية تحليلية6061فاطمة الزهراء محمد طه ) ،الغزيري

 416 – 445ص ص ،44مج ،اآلداب كلية-شمس 

النقابة  ،مجلة الجامعي ،دراسة ميدانية :االجتماعية وعالقتها بالتوافق الدراسيالمساندة  (6001سعيد ) عبد هللاسالم  ،الفاخري

 .668-666ص ص  ،(64ع ) ،العامة ألعضاء هيئة التدريس الجامعي

(. المساندة االجتماعية وعالقتها بمستوى اإلنجاز لدى طلبة الثانوية العامة في المدارس الحكومية 6060سمر فهد ) ،الفالح

 .633-668ص ص  ،46ع 4مج ،غزة ،للبحوثجلة العلوم التربوية والنفسية المركز القومي م ،األردنية

والرضا عن خدمات الرعاية وعالقتها بالصالبة  اإلهمال( –االجتماعية  )المساندة( 6063حسن عبد الرؤوف ) ،القطراوي

 غزة. ،كلية التربية بالجامعة االسالمية ،رسالة ماجستير ،النفسية للمعاقين حركياً بقطاع غزة

 القاهرة: دار الكتاب الحديث. ،دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع األطفال العاديين(: 6008إيمان فؤاد ) ،كاشف

 دار الرشاد. :القاهرة ،مقارنة(فقهية  )دراسةالخلع دواء ما ال دواء له (: 6000)عبلة  ،الكحالوي

الكويت: لجنة التأليف  ،طرق البحث الكمية والكيفية في مجال العلوم االجتماعية والسلوكية( 6001ف )يعقوب يوس ،الكندري

 جامعة الكويت. –والتعريب والنشر 

دار القلم  ،مركز االمارات للدراسات واألبحاث ،بعنوان ظاهرة الطالق في دولة األمارات (6006)فريد  عبد الرزاق ،المالكي

 .للنشر

 :، القاهرةوالطالقالضوابط القانونية والشرعية والمشكالت العلمية لألنواع الحديثة للزواج (: 6009أماني علي ) ،المتولي

 .الكتاب الحديث دار

رسالة  ،(: دراسة لبعض المتغيرات النفسية واالجتماعية المرتبطة بالطالق المبكر لدي االناث6008)هناء فتحي  ،محمد

 .جامعة عين شمس ،كلية التربية ،ماجستير
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