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The Countryside Tourism Trip and the Characteristics of the Tourism Place (An 

Applied Study on the Residents of Hail City) 
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 الملخص:

 ،ائللمتنـّزهين من سكان مدينة حالسياح وا التي يقوم بها ريةالب السياحية الرحلةخصائص هذه الدراسة الى التعرف على  تهدف 

 خصائصل ودراسة ،وجهاتهم وانطباعاتهم نحو هذا النمط السياحيتومحاولة التعرف على شمال المملكة العربية السعودية، 

ي تتعرض والمشكالت الت ،أثناء خروجهمالتي يزاولونها  واألنشطة التي يفضلها سكان مدينة حائل البرية المواقع السياحية أشهر

واالستفادة من المنهج السلوكي المفيد في إيضاح السلوك  ،الجمع بين المنهج االستداللي واالستقرائي تم منهجيا  األماكن.  هها هذل

وهم البالغين  ،فرد من مجتمع الدراسة ٠٥٥ واالتجاه الذي تتخذه الظاهرة. وقد تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية مكونة من

اسة ولتحليل بيانات الدرم مواطنين ومقيمين. هم في سن الخامسة عشرة فما فوق على اختالف شرائحه َمن ،من سكان مدينة حائل

والنسب المئوية وبعض  Spearman Correlationفقد تم استخدام بعض االختبارات االحصائية مثل اختبار ارتباط سبيرمان )

ن سكان أ نتائج الدراسة أظهرتو .والخرائط جداول التكراريةال باإلضافة الى مقاييس النزعة المركزية كالمتوسطات الحسابية

والتي تحظى بخصائص معينة ورمال النفود  دي مشاركوا المفضلة لديهم المناطق البرية الى جمدينة حائل يفضلون الخرو

 نبعضا  م تمارس عينة الدراسة أن ظهرت النتائج أيضا  وأء واألدوات الضرورية للنزهة. سهولة الطريق وتوفر الماالقرب وك

وبيّن أفراد عينة الدراسة أن مواقع السياحة البرية  .الجبال والطبخ واالحتطاب كتسلق للبرترويحية أثناء خروجهم النشطة األ

قطع األشجار وعورة الطرق وماء وكهرباء ومن عدم توفر الخدمات العامة بها مثل  تعاني من بعض المشكالت بمنطقة حائل

  .باتيتدمير الغطاء النو

 ، أنشطة السياح.السياحة السياحي، جغرافيةخصائص المكان حائل، السياحة البرية،  :الكلمات المفتاحية
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The Countryside Tourism Trip and the Characteristics of the Tourism Place 

 (An Applied Study on the Residents of Hail City) 

 

Abstract:  

This study seeks to discover the characteristics, inclinations, and impressions of Hail residents 

who visit the countryside for recreation and tourism. In addition, to study the most countryside 

tourism sites favored by the people of Hail city. This study employed deductive and inductive 

methods and used the behavioral methodology to elucidate the behavior and inclinations 

manifested in this regard.  The study implemented a random sample of 500 individuals from the 

study group; they are mature individuals aged 15 or above, from different social strata, including 

men and women, Saudis, and non-Saudis. The study used statistical tests for data analysis, such 

as central tendency (means) and Spearman correlation. In addition, frequency tables were used to 

sort raw data into qualitative and quantitative groups and represent them in tables, graphs, and 

maps.The study results demonstrated that Hail residents prefer to go to the neighboring places 

such as Mashar valley and Nufood sands, for recreation and tourism, especially during weekends 

and extended breaks. While in the countryside, they engage in recreational activities such as 

mountain climbing, cooking, and firewood-gathering. The study group members remarked that 

tourism sites in the Hail region need development and special care and explained the problems 

they face, such as complete infrastructure, water supply, electricity, roads hazards, degradation, 

and desertification.  

Keywords: Hail, Tourism geography, Countryside Tourism, Tourists’ activities, Place 

characteristics. 

 

  :قدمةم 

وزيادة الوعي الثقافي واالجتماعي. وأما  االجتماعية،وزيادة ترابط العالقات  األفراد،لى زيادة إنتاجية السييييياحة اتؤدي 

وإحداث تغيير في نمط الحياة من خالل توسيييع افاق الفرد  العمل،على مسييتوا الفرد فالسييياحة تسيياعد في التخفيغ من ضييغوط 

لذا أصيييييبحا ميدانا  للعديد من الدراسيييييات العلمية في مختلغ فرو   جديدة،وثقافات وتقاليد  ومداركه والتعرف على حضيييييارات

العلوم االجتميياعييية. وبرزت الجغرافيييا كيياحييد أهم العلوم التي درسيييييييا هييذه الظيياهرة من مختلغ جوانبهييا في إطييارهييا المكيياني 

 وعالقتها بالظاهرات الجغرافية التي تتفاعل معها وتؤثر بها.



 

 
 

 

 

 

رافية السيييياحة بدراسييية السيييياحة واألنشيييطة التابعة لها من خالل اهتمام واضييي  بعنصيييري المكان والعالقات وتهتم جغ

واآلثار المتبادلة بين هذه األنشييييييطة. وتولي جغرافية السييييييياحة اهتماما واضييييييحا باالمتداد المكاني والعالقات المكانية للظواهر 

بيئة العرض االسييييييتقبال )مناطق  ة ألركان النشيييييياط السييييييياحي الثالثة:النياجمة عن اقضيييييياء وقا الفراو والمقومات الجغرافي

 والنقل السياحي. ،الطلب(ومناطق اإلرسال )بيئة  ،السياحي(

( يحددان إطار 71ص ،م7991 ،)الجالد أما عن مجاالت البحث والدراسيية في جغرافية السييياحة فان ماسييتبرون ووول

وتمثله الحركة أو السييفر المصيياحب لنشيياط الحركة السييياحية  عنصيير المتغير:ال ومجال السييياحة في ثالث عناصيير رئيسيييه هي:

باإلقامة في بيئة العرض السييييييياحي وهي إقامة تتوقغ على  الثابا: ويتعلقالعنصيييييير  واختيار المكان أو األماكن المقصييييييودة.

 التي تؤثر وتحدد مدة إقامته ونمطعوامل تتعلق بالسيائ  وتضيم خصائصه االقتصادية واالجتماعية  مجموعتين من العوامل هما:

عوامل تتعلق بمالم  المكان المقصود وتضم المالم  البيئية و النشياط السيياحي ومسيتوا اسيتخدامه لنمكانات والخدمات القائمة

 والبقاء والتنظيم االجتماعي والسياسي. السياحية،الطبيعية والبناء االقتصادي ومستوا التنمية 

ويتعلق باآلثار الناجمة عن العنصييييرين السييييابقين وهو يضييييم اآلثار االقتصييييادية والطبيعية  اتج:لعنصيييير التالي أو النا 

واالجتماعية للسييياحة والتي يتحدد مسييتواها بناء على معدالت تمويل المشييروعات السييياحية وسييياسيية إدارتها وإطار المعلومات 

 (.02ص ،م0222 ،إبراهيم) الهندسية.والبيانات الخاصة بطاقة االستيعاب إلى جانب الضوابط 

وياتي موضييو  الدراسيية من ضييمن مجاالت جغرافية السييياحة بعناصييرها الثالثة: المتغير والثابا والتالي )الناتج( من 

ويشيمل موضيو  الدراسة أيضا  .خالل دراسية نشياط الحركة السيياحية لسيكان منطقة الدراسية واختيار المكان السيياحي )البري(

 السياحي )البري( المقصود ومالمحه الطبيعية والبشرية. مالم  وخصائص المكان

وتعد مدينة حائل وما حولها من مناطق الجذب السييييياحي حيث توفرت عوامل متعددة جعلتها مقصييييدا  سييييياحيا  كان من 

اورة البريّة المج ( وتوفر المتنـّزهات.... إلخنفود-سهول -أودية-أهمها مالئمة مناخها نسبيا  وتنو  التضاريس بالقرب منها )جبال

 لها.

تتفق هذه الدراسييية مع االتجاه العالمي للسيييياحة على أنها  جاء اختيار الباحث لموضيييو  الدراسييية لعدة اعتبارات منهاو

أهمية هذه الدراسيييات لتطوير اسيييتراتيجيات السيييياحة المعتمدة ، واختالف أنماطها حيث تعتبر صيييناعة القرن الحادي والعشيييرين

على أسييس التنمية المسييتدامة بحيث تكفل حماية التنو  األحيائي والثقافي للمنطقة وتدعمها. تعاظم دور السييياحة على البيئة مبنية 

  وإيجاد فرص للعمل واتفاقها مع التوجهات المحلية باالهتمام بالسياحة.  ،كمصدر للدخل الوطني

 

 :أبعاد موضوع الدراسة

 

 :البعد المكاني  

مقر إمارة منطقة حائل وعاصييمتها اإلقليمية. وتقع منطقة  ،السييياحة البريّة عند سييكان مدينة حائلنشيياط تهتم هذه الدراسيية ب      

لغرب ومن ا ،حائل في الجزء الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية. ويحدها من الشمال منطقتا الحدود الشمالية والجوف

ومن الجنوب والشييييييرق منطقة القصيييييييم. وفلكيا  تقع منطقة حائل بين  ،ومن الجنوب الغربي منطقة المدينة المنورة ،منطقة تبوك

 (7-7شرقا . انظر شكل )درجة  14-09وبين خطي طول  شماال ،( درجة 02-02دائرتي عرض )



 

 
 

 

 

 

 ،(هـييييي١٣٤١ ،)مصلحة اإلحصاءات العامة ة.بحوالي نصغ مليون نسم سب اخر تعداد سكانيويبلغ عدد سكان مدينة حائل ح   

( أي 7102( )مصييييلحة اإلحصيييياءات العامة:١٧١،٣٠٤يمثل أكثر من نصييييغ سييييكان المنطقة بقليل والبالغ عددهم )وهذا العدد 

 وهذه النسبة تبين أهمية مدينة حائل بالنسبة لمنطقتها.  % 27بنسبة 

شماال   قصيور الملكيةحيث تنحصير حدود المدينة الحالية في المنطقة الواقعة ما بين ال ،والحدود المكانية للدراسية هي مدينة حائل

 (.  7شرقا . انظر شكل رقم ) اءالسمروحتى الطريق الدائري جنوبا . وما بين سلسلة جبال أجا غربا  حتى جبال 

وتعد مدينة حائل من المدن المتوسييييطة وتتمتع بخصييييوصييييية معينة، وبيئة متنوعة ونظيفة. ويتميز سييييكان مدينة حائل بحّب      

إلى التنـييييييّزه، واالستجمام، ويساعدهم في ذل  وفرة األمطار الساقطة عليها نسبيا . ويميز مدينة حائل الرحالت البريّة، والخروج 

أيضيا  أنها مدينة داخلية في وسيط صيحراوي متنو  ومتميز وطبيعة بكر إلى حد ما، إذ يتنو  سط  المنطقة من تشكيالت جبلية، 

اض الغنّاء إضيافة إلى ذل  مناخها المعتدل نسبيا  مقارنة بالعديد من المدن وتكوينات رملية، والعديد من األودية، والرياض، والفي

 أية دراسات -بحسب علم الباحث –السيعودية خاصة الصحراوية منها. ومما ساعد أيضا  على اختيار منطقة الدراسة أنه ال يوجد 

 تيار مدينة حائل للدراسة أنها مكان إقامة الباحثتفصييلية عن جغرافية السياحة البريّة بمنطقة الدراسة، ومما شجع أيضا  على اخ

 وهذا مما يسهل على الباحث مهمته.مما يجعله أكثر قربا منها، وأكثر إلماما بادق تفاصيلها 

 

 :البعد العلمي    

لذي يهتم اتنتمي هذه الدراسييية إلى أحد فرو  الجغرافيا البشيييرية وهي جغرافية السيييياحة والترفيه. وجغرافية السيييياحة هي العلم  

بدراسة حركة اإلنسان، والتوزيع الجغرافي للمراكز السياحية، واألنماط السياحية، وأنشطة اإلنتاج السياحي، والخدمات المتصلة 

بالسيياحة، وأنماط السيياح، وخصائصهم، والحركة السياحية، واثارها المختلفة، وتحليل البيانات، ومعالجتها في إطارها المكاني، 

ظواهر الجغرافية التي تتفاعل معها. وتهتم الجغرافيا السيياحية بالدراسات السياحية من خالل تحليل أبعادها المكانية، وعالقتها بال

واإلقليميية، والبيئيية. كميا أنها تدرس تطور مقوماتها، وإمكاناتها المتاحة والمحتملة. فالجغرافيا تسييييييعى إلى تناول مركب جمعي 

ضيمن مفاهيم، أو نماذج سيلوكية تسياعد على فهم أنشيطة السياحة المعقدة والمتباينة، ويعكس هذا لعدد كبير من العناصير السيببية 

االتجاه الجغرافي العام في تناول ظاهرة السييياحة تقديرا  وتتبعا  لكيفية اسييتخدام اإلنسييان للمصييادر، والموارد، واألماكن المختلفة 

 (.0220على سط  كوكب األرض. )أبو داود، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 ومدينة حائل( الحدود اإلدارية لمنطقة حائل 1شكل )         

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

اولة ومح ،ة من منطلق الحاجة إلى التعرف على مرتادي البر من السياح والمتنـّزهين من سكان مدينة حائلتبرز مشكلة الدراس 

و وما ه ،وما هي سلوكياتهم واألنشطة التي يزاولها هؤالء في أماكن التنـّزه وانطباعاتهم،التعرف على خصائصهم وتوجهاتهم 

ومن هنا تتحدد مشكلة  هذه األماكن،وماهي المشكالت التي تتعرض لها  ،عامل التفضيل في اختيارهم لهذه األماكن السياحية

 والتي يسعى الباحث في ضوئها لنجابة على التساؤالت التالية:  ،الدراسة

 ما هي خصائص أماكن التنـّزه والسياحة البريّة التي تحقق رغبات سكان مدينة حائل؟-١

 ألماكن السياحية الُمختارة؟وبين نوعية ا ،هناك عالقة بين وسيلة النقل هل-٣

 ما هي سلوكيات ونشاطات المتنـّزهين والسياح في أماكن السياحة البريّة؟  -٤

 ما المشكالت التي تعاني منها أماكن السياحة البرية بمنطقة حائل؟ -٣

 

 :أهداف الدراسة

 :تحقيق األهداف التالية هذه الدراسة إلى سعىت

 السياحة البريّة التي تحقق رغبات سكان مدينة حائل.دراسة أهم خصائص أماكن التنـّزه و-

 توضي  العالقة بين وسيلة النقل، وبين نوعية األماكن السياحية الُمختارة.-٣

 .سلوكيات ونشاطات المتنـّزهين والسياح في أماكن السياحة البريّةالتعرف على -٤

 .بمنطقة حائلالمشكالت التي تعاني منها أماكن السياحة البرية الوقوف على  -٣

 

 :أهمية الدراسة

تاتي أهمية الدراسييييية بوجه عام من منطلق الحاجة إلى زيادة االهتمام بصيييييناعة السيييييياحة نظرا  للفوائد المتعددة التي تعود على  

والمجتمع المحلي بصيييفة خاصييية. كما تؤدي السيييياحة الداخلية إلى توفير فرص عمل من خالل  ،االقتصييياد الوطني بصيييفة عامة

وغيرها. ومن  ومواصيييييالت، ،ودور إيواء ،وتنمية البنية التحتية من مطاعم ،الحاجة إلى الكوادر اإلدارية المتخصيييييصيييييةزيادة 

يادة وز ،وتزداد روابط العالقات االجتماعية ،خالل السيييييييياحة المحلية بشييييييكل عام يتعرف األفراد على المناطق الداخلية للملكة

.  وتبرز السيييياحة البريّة كاحد أبرز األنماط السيييياحية التي تحظى بشيييعبية (7179 ،التركسيييتانيواالجتماعي. ) ،الوعي الثقافي

وتتوفر لها مصييادر طبيعية كبيرة بحيث يمكن تطويرها كاحد أهم  ،واسييعة على المسييتوا الداخلي في المملكة العربية السييعودية

 األنماط السياحية التي تميز المملكة العربية السعودية.

وما التزايد في إقامة المخيمات وال التسييابق في رحالت  ،العات أن هناك نموا  مضييطردا  للسييياحة الصييحراويةوتشييير االسييتط   

إال صورا  من النمو المذكور  Global Position System(GPSالصيد وال التوسع في استخدام أنظمة تحديد المواقع المكانية )

ن على أماكن صحراوية محددة إلى إمكانية لتطوير سياحة صحراوية يشيير تردد الوافدي (. كما771ص ،هـيييييي7107 ،)الجخيدب

  من الخارج.

ومن هنا تبرز أهمية هذه  ،ويحتياج تطوير السييييييياحة البريّة إلى فهم أعمق لهذا النمط المميز والواسييييييع االنتشييييييار في بيئتنا     

 الدراسة. ويامل الباحث بان تكون هذه الدراسة لبنة في سبيل هذا الهدف.



 

 
 

 

 

 

دراسيية هذا النمط السييياحي عند سييكان مدينة حائل يعتبر دراسيية حالة لهذا النمط سيييسيياعد على فهم التجربة السييياحية البريّة إن  

والخصيائص المميزة لهذا النمط السيياحي. ويامل الباحث بعد االنتهاء من الدراسة أن تسفر عن نتائج  ،لدا سيكان المدن الداخلية

 وعلى مستوا منطقة الدراسة بشكل خاص. ،من السياحة على مستوا الدولة بشكل عامقد تساهم بالنهوض بهذا النو  

 

 :الدراسات السابقة

 وأغلب الدراسات السابقة التي تخص المملكة العربية العربية،والدراسات  األجنبية،اطلع الباحث على بعض الدراسات 

وسوف تناول هذه الدراسات حسب أقدمية إجراء  ،بحثرض أبرز هذه الدراسات وأوثقها صلة بموضو  اليتم عوس ،السعودية

 الدراسة.

وهي  - (Gitelson and Kerstetter:1990)من الدراسيييات األجنبية الدراسييية التي قام بها كل من جيتلسيييون وكريسيييتيتر  

غيرات بين المتوالتي هدفا إلى دراسيية العالقة  –عبارة عن بحث نشيير في مجلة بحوث السييفر والسييياحة بوالية شييمال كارولينا 

والعائد من التفكير في السييلوك الخاص بتمضييية العطالت المعد لها جزئيا . وتهدف الدراسيية أيضييا  إلى  الديموغرافية،االجتماعية 

وأنوا  الفوائد المنشيييييورة من السيييييلوك خالل  (،العمر. إلخ –الدخل  –التعليم  -معرفة العالقة بين العوامل الديموغرافية )الجنس

والمقابالت الشخصية مع اإلدارات  االستبانة،وقد حصل الباحثان على معلومات دراستهما من عدة مصادر أهمها  لتالية.الرحلة ا

وبعد جمع المعلومات وإجراء التحليالت اإلحصيائية خلصا الدراسة إلى أنه  العليا للشيركات العاملة في مجال السيفر والسيياحة.

واالسييييتفادة من قضيييياء اإلجازات المعد لها بطريقة غير مبرمجة أي تل   االجتماعية،ات ال توجد عالقة فعلية بين بعض المتغير

الرحالت التي تاتي للضييرورة االجتماعية. كما أشييارت الدراسيية إلى أن المسييافرين الذين ينشييدون االسييترخاء في عطالتهم تقل 

 سنة. 42أعمارهم عن 

اشتملا على قسم نظري  السيياحة، حيثالمفيدة للباحثين في جغرافية  من الدراسيات (Ryan:1994) وتعتبر دراسية رايان      

واسيييتخدم في  ،وسيييلوكياتهم ورضييياهم ومالحظاتهم، السيييياح،يشيييمل مدخال  منهجيا  وقسيييم تطبيقي. وقد أشيييار رايان إلى مواقغ 

 (.74ص ،هـ7107،دراسته هذه طرقا إحصائية تحليلية عن السياح ورضا السائ  والمشكالت التي تواجهه. )الجاسر

والمشكالت المتعلقة بتعدد  والقضيايا،حيث درس طبيعة السيياحة في المدن  ،المدنالسيياحة يي  (Page:1995) بيجوتناول      

والمدن التي يقصيدها الناس للسياحة. وتم في هذه الدراسة فحص جميع العناصر الرئيسة للسياحة في المدن  ،الوظائغ الحضيرية

 وتاثير السياحة على البيئات في المدن. )المرجع السابق(. ،وأنوا  المرافق ،ى الزيارةوالحافز عل كالزوار،

ومن  ،واألردن خاصة ،والتنـييييييّزه في الوطن العربي عامة ،في عدة أبحاث أنماط السياحة م(7991حابس سيماوي ) درسو      

ص وذل  لمعرفة خصائ ،عية باتبا  المنهج السلوكيوكانا دراسة استطال ،واقع حركات التنـّزه واالستجمام يي األردندراساته 

واعتمد سييماوي في دراسييته على اسييتبانة  ،وانطباعاتهم حول زيارتهم لألماكن السييياحية خاصيية الطبيعية واألثرية منها ،الزوار

الفترة من أكتوبر واالسيييييتجمام في األردن خالل  ،أعدت لهذا الغرض موجهة لعينة من األردنيين الذين ارتادوا مواقع التنـييييييييييّزه

شيييخصيييا  تم اختيارهم من مجتمع الدراسييية بطريقة عشيييوائية  7274م. وتكونا عينة الدراسييية من 7992م حتى سيييبتمبر 7929

 منتظمة. وفي ختام دراسته استعرض الباحث أهم النتائج التي توصل إليها من خالل تحليل متغيرات دراسته.

من االتجاهات الحديثة في السيياحة اآلن لما توفره الصحراء من جو  الصيحرا سيياحة أن  ،(هـيييييي7100وذكر نعيم الظاهر )     

 ،هادئ بعيد عن صخب المدينة وتلوثها، كما أنها تلبي رغبات السياح من صيد وركوب لبعض الحيوانات



 

 
 

 

 

 

حراء الرغم من أن الص أو االسيتمتا  بالحياة البدائية. واختتم الظاهر قوله بان هذا النو  من السيياحة في األردن لم تسيتغل على 

ومنطقة الديسيييييية  ،أمثلة األماكن السييييييياحية الصييييييحراوية في األردن منطقة وادي رم األردن. وأبرزمن مسيييييياحة  %20تؤلغ 

 .وخاصة الطبيعية في األردن ،الشهيرتين. وتاخذ هذه الدراسة الطابع المسحي الوصفي في استعراض المعالم السياحية

 ،سييلوو وقا الفراو وتخطيا الترويف يي المملكة مع دراسيية حالة لمدينة الريا  )م7929) درس عبد المحسيين الحجيو     

 ،ويتمثل ذل  في العوامل الجوية ،حيث أوض  الحجي أن للبيئة الطبيعية تاثير على األنشطة الترويحية

ييياتي من العوامييل الثقييافييية  ويرا البيياحييث أن الحيياجيية إلى التروي  في مجتمع مييدينيية الرييياض القيياسييييييييية،والظروف المنيياخييية  

ورة ومن الدراسييية المذك مجتمعها،وعلى  ،ونتيجة لتاثيرات خارجية تتمثل في التطور الذي طرأ على المدينة ،االجتماعية نفسيييها

من أو الفرص المتاحة منه ضيي ،يتبين أن الخصييائص االجتماعية والدينية لها وزنها الواضيي  سييواء بالنسييبة لخصييائص التروي 

والفرص  ،وفي تكوين السياسة الترويحية ،وتوقعاتهم ،السيعودي. وللخصائص الدينية والحضارية دور في سلوك الناس المجتمع

وكذل  الجوانب المتعلقة باالسييتجمام  ،الترويحية. ويرا الحجي أن لهذه الخصييائص دور في سييلوك وسييياسييات وأهداف التروي 

 تخدام المنشآت والمناطق الترويحية.مثل: الفصل بين الجنسين الذي بدوره يؤثر على اس

السياحة يي (: هـيي7171ومن الدراسات التي تناولا الحركة السياحية داخل المملكة العربية السعودية دراسة سلطان الثقفي )     

جازات إلحيث تبحث هذه الدراسة في الجوانب المختلفة ألنشطة التروي  وقضاء ا ، المملكة العربية السيعودية السيلوو واألنما 

حيث  ،مكة المكرمة( ،الطائغ ،وتحديدا  في مدن: )جدة ،لدا السيييييكان في منطقة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السيييييعودية

تناول الباحث مسيييتوا اسييييتخدام وسييييائل الراحة ووسيييائل النقل ومصييييادر المعلومات السييييياحية ومدا ارتباطها باماكن قضيييياء 

قتصيييييادية ألفراد العينة مثل التعليم والدخل. ودرس كذل  مناطق اسيييييتقبال االنسيييييياب اإلجازات والخصيييييائص االجتماعية واال

السييياحي داخل المملكة العربية السييعودية والمناطق التي قصييدها السييياح ومدا اسييتخدامهم لتسييهيالت اإلقامة والنقل. كما بحث 

تم قياس مدا الرضيييا عن التسيييهيالت السيييياحية أيضيييا  مسيييتوا االسيييتخدام ومدا الحاجة إلى خدمات اإلعالم السيييياحي. وكذل  

 المقدمة.

السياحة الطبيعية إلى قسمين: األول  -السياحة األسس والمفاهيم-( في دراستهم هـيييييي7171محمد القحطاني واخرون ) وقّسم     

حظى ألشكال التي تيشيمل األشيكال التضياريسيية المختلفة مثل: الجبال واألودية والجروف واالنكسارات والبراكين وغيرها من ا

بكثير من العشياق والمحبين. والقسيم الثاني يشيمل النبات الطبيعي، فهو أيضيا  أحد عوامل الجذب السياحي الصحراوي فله محبيه 

وتضييييييعغ جاذبية األماكن السييييييياحية بدونه. ومقدرة الجذب السييييييياحي للنبات الطبيعي هذه، أصييييييبحا من أهم عوامل وحوافز 

 لطبيعي وحمايته في كثير من دول العالم.المحافظة على النبات ا

من الدراسييات المهمة في الصييحرا  بيا المقومات والاييوابا  سييياحة (0222وثامر خياري ) ،ماهر إدريس وتعتبر دراسيية     

من أهم  رحيث أّكد الباحثان أن المملكة العربية السعودية تعتب –رغم أنها دراسة وصفية لم تقم على دراسة ميدانية  –هذا المجال 

  والجيولوجية المتنوعة. وأوضيي ،وتعدد تشييكيالتها الجغرافية ،المناطق جذبا  لهذا النو  من السييياحة نظرا  لطبيعتها الصييحراوية

ماء وتعزيز روح االنت ،الباحثان أن من أهداف االهتمام بهذا النو  من السييييياحة: اإلقبال العالمي المتزايد على السييييياحة الطبيعية

 ،الل المواطن للتعرف على طبيعة بلده وإيجاد نو  من الترابط العاطفي المباشر بين المواطن واألرضللوطن من خ



 

 
 

 

 

 

رص وفت  ف ،واسييييييتغالل اإلجازات واألعياد للعائالت في مواقع تضييييييمن حريتهم وراحتهم ،وفت  باب جديد من أبواب الترفيه 

 ة للشباب السعودي في مجال مشروعات السياحة الصحراوية.وإيجاد فرص وظيفية جديد ،استثمار جديد هذا النو  من السياحة

" حيث صينغ الدوسري من خالل مقومات ويرص سيياحة الصيحرا  يي حائل( "هـيييييي7104الدوسيري ) زعبد العزي وتناول    

المقومات الحضيارية والتاريخية والتراثية: وتشمل قصور برزان  دراسية وصيفية مقومات وفرص سيياحة الصيحراء بحائل إلى:

والقشييييييلية وعيرف األثريية وكثير من األحيياء السييييييكنية التقليدية التي شيييييييدت في فترات وحقب تاريخية متعاقبة تتميز بطابعها 

العمراني والمعمياري المحلي لمنطقية حيائيل مثيل أحيياء لبيدة والزبيارة وكذل  قرية قفار التاريخية وقرية جبة القديمة والكثير من 

 ات القديمة.مواقع النقوش الحجرية والكتاب

المقومات البيئية والطبيعية: وتشيييييمل البيئة النظيفة والهواء النقي العليل والمناع المعتدل وأشيييييجار الطل  وأودية مشيييييار وعقدة  

المقومات االجتماعية: التي اشييتهر بها أهالي حائل كالعادات والتقاليد األصيييلة أشييهرها الكرم والجود  وصييبابة والكثبان الرملية.

المقومات العمرانية والمادية: من خالل ما تشهده منطقة حائل من نهضة شاملة لجميع أوجه الحياة سواء  بواجب الضييغ. والقيام

أو اجتماعية وما صييياحبها من بناء بنية تحتية أسييياسيييية من مرافق وخدمات  صيييحية،أو  تعليمية،أو  زراعية،أو  عمرانية،كانا 

ا التنمية السيياحية والتي تحتاج لمثل هذه المقومات المختلفة خاصية ما هو وثيق الصلة وطرق تدعم التنمية بمختلغ أنواعها ومنه

 أو ما يدعم صناعة السياحة فيها.

ومن خالل العرض السييابق اتضيي  للباحث أن أغلب الدراسييات في مجال السييياحة البرية في المملكة العربية السييعودية   

لم تحظ باي  -مدينة حائل-يدانية. واتضيي  أيضييا أن منطقة دراسيية الباحث وبعضييها اسييتند على دراسيية م ،بصييورة عامةجاءت 

حيث إن أغلب الدراسات المحلية تناولا مناطق أخرا  البريّة،دراسة في مجال سلوك السكان واتجاهاتهم نحو التنـيييّزه والسياحة 

سيات السيابقة في مجال السياحة البريّة ويخلص الباحث إلى أن الدرا أو أشيارت إلى حائل بصيورة عامة أو وصيفية. ،من المملكة

في المملكة العربية السيييعودية قليلة جدا  وال تكاد توجد دراسيييية مكتملة عنها في منطقة حائل قيد الدراسيييية. ويتوقع أن تسيييياهم في 

هجية  حية المنميدان السيياحة البريّة والسياحة في حائل على وجه الخصوص. ولقد استفاد الباحث من هذه الدراسات سواء  من النا

 أو من الناحية التطبيقية ألماكن مشابهة جغرافيا  لمنطقة الدراسة.

 

 :رجرا ات المنهجيةاإل

 :منهج البحث 

تاتي هذه الدراسيية ضييمن دراسييات الجغرافيا البشييرية للسييياحة والترفيه، فهي تدرس ظاهرة جغرافية تتفاعل مع غيرها من      

وتفاعالتها مع كل الظاهرات الجغرافية الموجودة في  ،ز عن غيرها بتنو  ارتباطاتهاوالطبيعيية بل وتتمي ،الظياهرات البشييييييريية

ا فمن جهة تم تتبع منشييييي ،األمر الذي اسيييييتلزم تناول جوانب عديدة تتطلب الجمع بين المنهج االسيييييتداللي واالسيييييتقرائي ،المكان

سيييتدالل على مدا صيييحتها بدءا  من العام إلى والبحث في قضيييايا محددة لال  ،على وجه الخصيييوص السيييياحة البريةو ،السيييياحة

لسكان وأثر تصرف ا ،واالتجاه الذي تتخذه الظاهرة ،المفيد في إيضاح السلوك ،وقد اسيتفاد الباحث من المنهج السلوكي ،الخاص

تتسم  ات التيوالموضوع ،على ظهور أنماط مكانية يمكن تمثيلها بيانيا. ويسيتخدم هذا المدخل عادة في دراسات الحركة السياحية

 بوجود قدر من الديناميكية في الظاهرة الجغرافية.



 

 
 

 

 

 

منطقة أبرز مظاهر السياحة البرية ب وصغاألسلوب الكمي. فمن ناحية تم  ي أوال  ثماألسيلوبين الوصيفي التحليلواسيتخدم الباحث 

 راسة.عالقة بين متغيرات الدومن ناحية أخرا تم االستعانة باألسلوب الكمي لتوضي  ال الدراسة

      

 :عينة البحث

م في َمن ه ،ومجتمع الدراسة هم البالغين من سكان مدينة حائل ،منطقة الدراسة هي مدينة حائل في المملكة العربية السعودية     

مواطنين ومقيمين. ونظرا  لكبر حجم مجتمع الدراسيية البالغ  ،ذكورا  وإناثا   ،سيين الخامسيية عشييرة فما فوق على اختالف شييرائحهم

فان الباحث لجا  ،(هـيييييي١٣٤١ ،التعداد العام للسكان والمساكن ،نسيمة )مصلحة اإلحصاءات العامة حوالي نصيغ مليون تعدادهم

كما قام الباحث بدراسيييييية بعض الحاالت عن طريق  ،حالة ٧٠٥بلغا  إلى أخذ عينة عشييييييوائية منتظمة ممثلة لمجتمع الدراسيييييية

  ع السياحة البريّة بمنطقة حائل.والمالحظة بالمشاركة في أهم مواق ،المالحظة

وبعد فحصيييييها ميدانيا  ومكتبيا  تم  ،( اسيييييتبانة٠٦١عاد منها ) ،توزيع هذا العدد من االسيييييتبانات على أفراد مجتمع الدراسييييية بعد

حيث شييك  الباحث في إجاباتها. وقد بلغ  ،وتضييارب بيانات البعض اآلخر ،وذل  لنقص بيانات بعضييها ،( اسييتبانة٦١اسييتبعاد )

 ،( من مجمو  االسيييتبانات الموزعة% 66أي بنسييبة ) ،( اسييتبانة٠٥٥العدد النهائي لالسييتبانات الصييالحة للتحليل اإلحصييائي )

على توزيع أفراد عينة الدراسييية حسيييب أحياء مدينة حائل وتكرارهم ونسيييبة كل حي من ( ١وشيييكل )( 7رقم ) ويحتوي الجدول

 أحياء المدينة مرتبة تنازليا . 

 ( األحيا  السكنية التي سحبا منها عينة الدراسة1رجدول رقم )

 % التكرار الحي السكني م % التكرار الحي السكني م

 % 2.3 76 صالح الدين 72 % 6.6 44 الوسيطاء 1

 % 2.3 72 الخماشية 76 % 6.1 40 الجامعيين 3

 % 3.2 71 العزيزية 71 % 6.0 47 أجا 2

 % 3.2 71 النقرة 72 %   6 42 السمراء 4

 % 3.2 71 التلفزيون 79 % 2.1 01 المطار 5

 % 3.6 74 عبد هللاالمل   02 % 2.1 01 المتنـّزه الشرقي 6

 % 3.4 70 شرق المجمع 07 % 1.1 00 البادية 7

 % 3.3 77 الطريفي 00 % 1.0 07 المتنـّزه الشمالي 2

 % 3.3 77 الزهرة 04 % 1.0 07 لبدة 9

 % 3.3 72 صبابة 01 % 1.2 02 الزبارة 13

 % 3.3 72 الشفاء 02 % 4.2 79 المتنـّزه الغربي 11

 % 1.2 9 الخزامى 06 % 4.2 79 شراف 13

 % 1.6 2 السالم 01 % 4.1 71 شمال المطار 12

 % 1.4 1 المصيغ 02 % 4.1 71 برزان 14

 

 533الكلي مجموع العينة 

 لدراسة الميدانية المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا  على ا                



 

 
 

 

 

 

 (: أحيا  مدينة حائل التي أُخذت منها عينة الدراسة.٢شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مييييييين 

 اعداد الباحث بناء  على الدراسة الميدانية

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 :أداة الدراسة

ن مجتمع األولية م تعتبر االسيييتبانة األداة الرئيسييية في هذه الدراسييية، حيث قام الباحث بتصيييميم اسيييتبانة لجمع البيانات

( فما فوق، على اختالف شرائحهم، ذكورا  وإناثا ، 72الدراسية تضمنا أسئلة موجهة إلى كل فرد من سكان مدينة حائل من سن )

 مواطنين ومقيمين. حيث شملا على عدة محاور وهي: 

 المحور األول: وسيلة النقل ونوعية األماكن السياحية المختارة  

 تفضيل األماكن السياحية من قبل عيّنة الدراسة المحور الثاني: درجة

 المحور الثالث: األنشطة التي يمارسها المتنـّزهون والسياح في األماكن البريّة

 البريّة، والمشكالت التي تواجههاالمحور الرابع: الخصائص المفضلة في األماكن السياحية  

فردا  من مجتمع الدراسيييييية، وبعد جمعها  ٣٥ية مكونة من ولقياس صييييييدق األداة تم تجريبها أوال  على عينة اسييييييتطالع

وتفحصييييها أظهرت العينة االسييييتطالعية أن صييييياغة األسييييئلة كانا واضييييحة، وقد أُجريا بعض التعديالت الطفيفة على بعض 

ة للعمل هزالعبارات بناء  على بعض المالحظات التي أبداها بعض أفراد العينة االسييييتطالعية. ثم بعد أن أصييييبحا االسييييتبانة جا

ب على العينة المختارة حيث طُلب من المبحوثين اإلجابة على  الميداني، قام الباحث بتوزيعها بنفسييييه وبمسيييياعدة فريق عمل ُمدرل

أسيئلة االستبانة مباشرة، على أن يتم العودة في وقا الحق تم االتفاق عليه مع المبحوثين وذل  إلعطاء فرصة أكبر لنجابة على 

 صة  أنها تضمنا بعض األسئلة التي تتطلب وقتا  كافيا  لنجابة عليها.االستبانة، خا

 

 :األساليب المستخدمة يي تحليل البيانات

قام الباحث باسيييتخدام عددن من األسييياليب اإلحصيييائية لتحليل بيانات الدراسييية مثل اسيييتخراج النسيييب المئوية والتكرارات، وذل  

، وتوضيي  أثر كل منها في الخصيائص االقتصادية، واالجتماعية، والديموغرافية لوصيغ جميع المتغيرات الواردة في االسيتبانة

وذل  لتوضييي  العالقة بين  Spearman Correlation))للمبحوثين. تم أيضييا اسييتخدام اختبار معامل ارتباط الرتب سييبيرمان 

 متغير األماكن السياحية ووسيلة النقل المستخدمة في الذهاب لهذه األماكن.

 

 :تحليل البيانات ونتائج الدراسة

 ء  على المحاور األربعة التي ذكرت أعاله وهي كالتالي:تم تحليل بيانات الدراسة والخروج بعدة نتائج سيتم تناولها بنا

 وسيلة النقل ونوعية األماكا السياحية المختارة  ول: األمحور ال

فمنها المناطق الوعرة جدا  كالجبال والنفود والحرات  ،ضيييياريسييييهاتختلغ مناطق السييييياحة البريّة في منطقة حائل بحسييييب ت     

ومنها المناطق قليلة الوعورة كالسهول الواسعة  ،ومنها المناطق متوسطة الوعورة كاألودية الضيقة والمضائق الجبلية ،البركانية

األماكن  وكذل  ،ماكن السياحة البريّةوالشيعاب الصيغيرة. وقد تم سيؤال المبحوثين عن وسييلة النقل المستخدمة في الخروج إلى أ

ة أشيييارت نتائج الدراسييييحيث  وما إذا كان هناك عالقة بين نو  وسييييلة النقل وبين المكان السيييياحي المقصيييود ،التي يفضيييلونها

 ( من أفراد العيّنة يسييييييتخدمون السيييييييارات ذات )الدفع الرباعي( وذل %62( إلى أن أكثر من )٣المييدانية كما في جدول رقم )

  ،بسبب وعورة أغلب األماكن السياحية البريّة بحائل



 

 
 

 

 

 

وتجنبا  للمخاطرة ممن يصييطحبون أسييرهم معهم وخاصيية في مواسييم األمطار حيث تكثر السيييول وانجراف التربة وتحولها إلى 

ن بالذهاب إلى وكما تدل على ارتباط سكان حائل بالبر وأنهم ال يكتف ،تربة طينية يصيعب السير عليها بواسطة السيارات األخرا

المناطق التي تصييييلها الطرق المعبدة. وجاء في المرتبة الثانية األفراد الذين يسييييتخدمون سيييييارات )النقل الخفيغ( كالوانيا وما 

حيث يعتبر هذا النو  من السيارات مفّضل لعدد من المتنـّزهين  ،(%07.0حيث بلغا نسبتهم من المجمو  الكلي للعيّنة ) ،شابهه

ل  ألنه قادٌر على حمل األمتعة والحطب والماء باإلضييافة إلى رخص ثمنه مقارنة  بسيييارات الدفع الرباعي. أما أقل والسييياح وذ

والسبب يعود إلى أن غالبية  ،( فقط من مجمو  عيّنة الدراسة%7.1أنوا  وسائل النقل تكرارا  فهي )الحافلة( حيث بلغا نسبتها )

وذل  تجنبا  لمخاطر الرحالت البريّة ووعورة األماكن  ،بسيييارات أكثر أمانا  من الحافلةالمتنـيييييييّزهين والسييياح يفضييلون الخروج 

 السياحية البريّة التي تتصغ بها منطقة حائل إجماال .

 النسبة المئوية والتكرارات أليراد عيّنة الدراسة تبعاً لنوع وسيلة النقل المستخدمة (٢)رقم رجدول 

 النسبة المئوية عدد األفراد نو  وسيلة النقل 

 %62.2 422 سيارة دفع رباعي )جيب أو صالون(

 %07.0 726 نقل خفيغ )وانيا( 

 %76.6 24 سيارة صغيرة

 %0.0 77 أخرا

 %722 222 المجمو 

  

منطقة حائل؟ بالتساؤل التالي: هل هناك عالقة بين وسيلة النقل وبين نو  المكان المنشود للتنـزه والسياحة البريّة وهذا يقودنا الى 

بين وسيييلة النقل  (Spearman Correlations)ولنجابة على هذا التسيياؤل اسييتخدم الباحث معامل ارتباط الرتب )سييبيرمان( 

( إلى عدم وجود عالقة ارتباط بين األماكن ٤وبين األماكن السياحية البريّة، حيث أشارت نتائج الدراسة الميدانية كما في جدول )

وبين وسيييييائل النقل المسيييييتخدمة في الخروج إلى هذه األماكن، باسيييييتثناء منطقة واحدة وهي منطقة )النفود  السيييييياحية المفضيييييلة

الكبير(، حيث أشييارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط بين هذه المنطقة وبين وسيييلة النقل المسييتخدمة. ويعود السييبب في ذل  إلى 

 نوعا  خاصا  من وسائل النقل وهي السيارات ذات الدفع الرباعي. كون منطقة النفود الكبير منطقة رملية وعرة تتطلب

 يا األماكا السياحية ووسيلة النقللتوضيف العالقة  (Spearman Correlations)معامالت ارتبا  سبيرمان  (٣)رجدول رقم 

 مستوا الداللة معامل ارتباط سبيرمان أماكن السياحة البريّة المختارة م

 2.211 -2.222 مشار وادي 7

 ٭2.242 2.294 الكبير دالنفورمال  0

 2.022 -2.212 طريق الجوف 4

 2.412 -2.212 عقدةوادي  1

 2.124 -2.242 جو وادي 2



 

 
 

 

 

 

 2.217 -2.201 توارنوادي  6

 2.616 -2.279 قناء 1

 2.292 -2.201 جبال سلمى 2

 2.020 -2.212 أبو نمر وادي 9

 2.440 -2.211 المشط وادي 72

 2.292 -2.201 عاتقة وادي 77

 2.011 -2.220 الرصغوادي  70

 2.792 -2.222 النهايدجبال  74

 2.714 -2.267 شطبوادي  71

 2.221 -2.201 نقبينجبال   72

 2.779 -2.212 صحا وصحي 76

 2.046 -2.224 أركانوادي  71

 2.724 2.262 خثال والحسكيوادي  72

 2.446 -2.214 شوطوادي  79

 2.024 -2.221 السلغادي و 02

 (2.22٭ عند مستوا داللة ) =             

 

 دررجة تفايل األماكا السياحية ما قبل عيّنة الدراسة ور الثاني:محال

ن ع عينة الدراسييية تم سيييؤال ،لمعرفة درجة تفضييييل أفراد عيّنة الدراسييية ألشيييهر أماكن السيييياحة البريّة بمنطقة حائل  

 ،وقد تم تحديد أشهر عشرين موقعا  سياحيا  بريا  بمنطقة حائل ،بزيارات مستمرة منهم تحظىوالتي  ،يهملد األماكن األكثر تفضيال  

 ،وقيد طليب من العيّنية تحيدييد درجية تفضيييييييلها لهذا األماكن من بين ثالثة اختيارات لدرجة التفضيييييييل: )عالية(، ٣جيدول رقم )

 ،متدنيةونقطة واحدة لل ،ونقطتان للمتوسييييطة ،قاط لدرجة التفضيييييل لعاليةومتدنية( على التوالي. وقد تم من  ثالث ن ،ومتوسييييطة

 وذل  لغرض التحليل اإلحصائي.

وقد أشيييارت نتائج الدراسييية الميدانية إلى أكثر األماكن السيييياحية بمنطقة حائل تفضييييال  من قبل أفراد عيّنة الدراسييية هو 

أنهم يفضيييلون هذا المكان بدرجة تفضييييل عالية. وهذه النتيجة  ( على% 27حيث أشيييار أكثر من نصيييغ العيّنة ) ،مشيييار( وادي)

مشيار( وتفضييله من قبل غالبية المتنـييييييّزهين والسياح من سكان مدينة حائل. ويعود سبب ذل  إلى  واديتشيير إلى أهمية موقع )

ونظافته واحتوائه على غابة وجمال طبيعة الموقع  ،عيدة عواميل من أهمهيا قرب الموقع من ميدينية حيائيل مقر إقيامية أفراد العيّنة

باإلضييافة إلى توفر أغلب الخدمات الضييرورية بالموقع كالماء وشييبكات  ،كثيفة من أشييجار الطل  المحببة لدا سييكان مدينة حائل

االتصال وسهولة الوصول إليه. وقد تقّدم إيراد نبذة كاملة عن موقع وادي مشار مدعمة بالصور وذل  في الفصل الرابع من هذه 

 اسة.الدر



 

 
 

 

 

 

( من مجمو  أفراد عيّنة % 17.1حيث أشيييييار ) ،الكبير( النفودرمال )أما الموقع الثاني الذي جاء ثانيا  في درجة التفضييييييل فهو 

مقر إقامة  وبقربه من مدينة حائل ،الدراسية بدرجة تفضييل عالية. ويعود سيبب ذل  لتميز موقع )النفود الكبير( بمسياحته الشاسعة

اعمة باإلضيييافة إلى رماله الن ،وتوفر الحطب به بكميات كبيرة وبانوا  مختلفة كاألرطى والغضيييا والعرفج ،أفراد عيّنة الدراسييية

ولعل  ،وهدوئه في الليل. أما مرتادي هذا الموقع فاغلبهم من فئة الشباب الذكور حيث تكثر مواقع التطعيس والرياضات المتنوعة

امتيازا  جديدا  لموقع النفود الكبير حيث تتواجد أغلب الفعاليات المصيييييياحبة  اعتماد رالي حائل )تحدي النفود الكبير( قد أضيييييياف

ذيل  أما سبب تدني تفضيل المواقع التي في للرالي في هذه المنطقة. وال يعني ذل  عدم ارتياده من قبل الفئات والشرائ  األخرا.

شيييوط وادي أو لوعورة تضييياريسيييها وخاصييية منطقة  كون هذه األماكن إما غير معروفة لدا البعضالى القائمة فيعزوه الباحث 

 باإلضافة إلى بُعد المسافة عن مدينة حائل مقر إقامة أفراد عيّنة الدراسة. ،ضيق جدا  و وعر التي هي عبارة عن ممر جبلي

 

 المحور الثالث: األنشطة التي يمارسها المتنـّزهون والسياح يي األماكا البريّة

ينة الدراسة عبر االستبانة عن أهم األنشطة التي يزاولها هؤالء بعد الوصول الى الموقع السياحي. تم في هذا المحور سؤال ع    

 (.٠وقد أظهرت نتائج الدراسة أنوا  عديدة من األنشطة الترفيهية التي يمارسونها. جدول رقم )

مع العائلة واألقارب(، حيث بلغ عدد  وتشيييير النتائج إلى أن أكثر األنشيييطة ممارسييية عند سيييكان مدينة حائل هو )تبادل الحديث 

(. وهذه النتيجة طبيعية ألن هذا % 22.6( فردا ، بنسيييبة مئوية بلغا )102األفراد الذين يمارسيييون هذا النشييياط بصيييورة دائمة )

طلب يتالنشييياط من األنشيييطة العامة والشييياملة لكل األنوا  والفئات وال يختص بنو  معين أو بفئة عمرية أو جنسيييية، كما انه ال 

تجهيزات خاصيية. وجاء في المرتبة الثانية في ترتيب األنشييطة نشيياط )الجلوس والتامل(، حيث بلغ عدد األفراد الذين يمارسييون 

(، ثم جاء نشيياط )إعداد وجبات الطعام( في المرتبة الثالثة %62.2( فردا ، بنسييبة مئوية بلغا )419هذا النشيياط بصييورة دائمة )

(. أما أقل األنشطة % 61.1( فردا  بنسبة مئوية بلغا )441ذين يمارسيون هذا النشياط بصيورة دائمة )حيث بلغ عددهم األفراد ال

التي يمارسييييها أفراد عيّنة الدراسيييية عند خروجهم إلى السييييياحة البريّة هو نشيييياط )القراءة واالطال (، حيث كانا أعداد األفراد 

(، وسييبب تدني نسيبة هذا النشيياط هو أن من يخرج للتنـيييييييزه %71.1ا )( فردا  بنسيبة مئوية بلغ10الذين يمارسيون هذا النشيياط )

عييادة  يريييد االبتعيياد عن ضييييييغوط العمييل اليومي ومييا يرتبط بييه من قراءة وبحييث وغيره، وكييذليي  الحرص على أن يكون وقتهم 

 -0.24وحا ما بين )بصيييحبة أسيييرهم بعيدا  عما يشيييغلهم عنها. وتشيييير النتائج إلى أن المتوسيييطات الحسيييابية لهذه األنشيييطة ترا

 -إجماال  –(. كما تشيير النتائج إلى أن ممارسية األفراد لتل  األنشيطة % 21.4 - % 91.4(، بنسيبة مئوية تراوحا ما بين )7.10

(، وهي نسييبة مرتفعة نسييبيا ، وتدل على أن تل  الممارسييات هي من أكثر %17.9أثناء السييياحة البريّة كانا بنسييبة مئوية بلغا )

تي يمارسها أفراد مجتمع الدراسة أثناء خروجهم إلى التنـيييّزه والسياحة البريّة. وهناك بعض األنشطة التي تلقى رواجا  األنشطة ال

كبيرا  وهي تعتميد على البيئة الطبيعية كمصييييييدر لها منها التقاط فطر الكماة والنباتات واالحتطاب وتسييييييلق الجبال والتصييييييوير 

 ثلث ونصغ أفراد العينة.  الفوتوغرافي، وتراوح من يمارسها بين

 

 



 

 
 

 

 

 

( النسب المئوية والتكرارات لدررجة تفايل أيراد عيّنة الدراسة للمتنـزهات البريّة بمنطقة حائل )مرتبة تنازلياً ٤رجدول رقم )

 حسب دررجة التفايل العالية(

 

 دررجة التفايل م

 المتنـّزه 

 البّري

 متدنية متوسطة عالية

 النسبة األيراد النسبة األيراد النسبة األيراد

 %74.6 62 %42.1 711 %27.2 022 مشار وادي 1

 %47.0 726 %01.1 741 %17.1 021 النفود الكبيررمال  3

 %02.1 710 %44.2 762 %46.6 794 طريق الجوف  2

 %01.2 749 %41.1 710 %41.2 729 عقدة وادي 4

 %42.0 797 %02.2 702 %46.2 721 جو وادي 5

 %42.2 719 %09.2 719 %41.1 710 (الشعبين )توارن 6

 %41.1 710 %41.1 710 %47.0 726 نفود قناء 7

 %17.0 026 %02.1 710 %42.1 720 جبال سلمى 2

 %14.2 079 %02.1 710 %01.2 749 أبو نمر وادي 9

 %10.0 077 %42.6 724 %01.0 746 المشط وادي 13

 %09.1 791 %44.2 769 %06.2 741 عانقة وادي 11

 %14.0 076 %47.0 726 %02.6 702 الرصغ وادي 13

 %11.2 001 %42.0 727 %02.2 702 النهايد 12

 %11.6 004 %47.6 722 %04.2 779 شطيب 14

 %17.0 026 %42.1 711 %04.1 771 نقبين 15

 %16.2 041 %42.1 720 %00.2 771 صحا وصحي 16

 %19.2 019 %01.2 749 %00.1 770 أركان 17

 %29.2 092 %72.2 91 %00.0 777 والحسكيخثال  12

 %29.2 099 %02.0 706 %72.2 12 شوط وادي 19

 %67.6 422 %04.1 771 %72.2 12 السلغ وادي 02

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 المحور الرابع: الخصائص المفالة يي األماكا السياحية البريّة، والمشكالت التي توارجهها

عناصيير الجذب السييياحي فيه، كسييهولة الوصييول إليه، وجمال طبيعته، ومدا  تزداد أهمية المكان السييياحي البّري بحسييب توفر

توفر بعض المتطلبات الضييرورية كالماء وشييبكات االتصييال. وقد تم سييؤال عيّنة الدراسيية حول درجة أهمية بعض الخصييائص 

 ل خاصييييية بواسييييطة المقياسالتي يفضييييلونها في المكان السييييياحي البّري بمنطقة حائل، حيث طُلب منهم تحديد درجة األهمية لك

الثالثي المعتمد في أداة الدراسيية: )هام، ومتوسييط األهمية، وغير هام(. وقد أشييارت نتائج الدراسييية الميدانية، كما في جدول رقم 

مية هيفضييييييلون األماكن السييييييياحية البريّة التي )يتوفر بها الماء(. وهذه النتيجة متوقعة لما للماء من أ غيالبية العينة(، إلى أن ٧)

بالغة، فهو أحد مصييادر المتعة في المكان السييياحي البري بمنظره الجميل واسييتخدامه في السييباحة أحيانا ، كما أنه يسييتفاد منه في 

الغسييل والطبخ والشيرب وخاصية في الصيحراء التي تتصغ بقساوة مناخها خاصة  في فصل الصيغ. ثم تال ذل  خاصية )كثرة 

السيياحي، ثم خاصيية )الطبيعة المتنوعة( للمكان السيياحي، ثم خاصيية )توفر األشييجار الكبيرة(، ثم  النباتات الطبيعية( في المكان

خاصييية )توفر الحطب(، ثم خاصييية )توفر شييبكة االتصييال(، ثم خاصييية )سييهولة وصييغ المكان السييياحي(، ثم خاصييية )انبسيياط 

صية )كثرة الطيور( في المكان السياحي، وأخيرا  خاصية المكان(، ثم خاصية )قرب المكان السياحي( من مقر سكن الفرد، ثم خا

)وجود الجبال( في المكان السييياحي البّري. وبشييكل عام فان غالبية أفراد عيّنة الدراسيية يرون بان جميع هذه الخصييائص هامة، 

ب مئوية تراوحا ( بنس0.76 – 0.26حيث يشيير إلى ذل  تقارب المتوسطات الحسابية لهذه الخصائص والتي تراوحا ما بين )

 (.٨(، وهي قيم تدل على درجة األهمية العالية. جدول رقم )%17.9-%92.4بين )

 النسب المئوية والتكرارات لدررجة ممارسة أيراد عيّنة الدراسة لألنشطة عند الخروج للسياحة البريّة (٥)رقم رجدول 

 ال أمارسه إ القا أحياناً  دائماً  النشا  الممارس م

 النسبة األيراد النسبة األيراد سبةالن األيراد

 %3.6 74 %77.2 29 % 22.6 102 حديث مع العائلة واألقارب 1

 %2.2 79 %06.1 740 % 6922 419 جلوس وتامل 3

 %6.2 41 %02.2 709 % 61.1 441 إعداد وجبة طعام 2

 %5.2 09 %41.2 729 % 26.1 020 استلقاء وراحة 4

 %11.6 22 %44.2 762 % 22.0 011 استكشاف للمكان 5

 %13.2 21 %49.6 792 % 19.6 012 البحث عن الفقع والنباتات 6

 %12.6 94 %17.2 022 % 12.1 020 احتطاب 7

 %33.4 720 %11.2 002 % 42.6 712 تسلق الجبال 2

تصوير فيديو أو  9

 فوتوغرافي

710 41.1 % 006 12.0% 720 33.4% 

 %35.3 702 %11.6 042 % 01.1 741 لعب الكرة 13

 %22.6 794 %46.6 724 % 01.2 701 لعب الورق 11



 

 
 

 

 

 

 %25.3 712 %12.6 024 % 01.1 700 دريفتنق(( تطعيس 13

 %27.6 722 %42.6 794 % 04.2 779 صيد وقنص 12

 %29.2 799 %12.1 020 % 79.2 99 البحث عن اآلثار 14

42.2 319 % 14.4 73 قرا ة وإ الع 15

% 

339 41.2% 

 

لسياحة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية الستجابات أيراد عينة الدراسة حول األنشطة الممارسة أثنا  ا (٦قم )ررجدول 

 البريّة )مرتبة تنازلياً(

 

 النسبة المئوية المتوسا الحسابي النشا  الممارس م

 %94.2 0.24 حديث مع العائلة أو األصدقاء 1

 %22.6 0.66 جلوس وتامل 3

 %26.6 0.62 جبة الطعامإعداد و 2

 %22.2 0.22 االستلقاء والراحة 4

 %23.9 0.14 استكشاف المكان 5

 %79.2 0.42 البحث عن الفقع والنباتات 6

 %72.6 0.07 االحتطاب 7

 %71.6 0.72 تسلق الجبال 2

 %71.2 0.71 تصوير فيديو أو ففوتوغرافي 9

 %67.2 0.20 اللعب بالكرة 13

 %63.9 7.29 التطعيس 11

 %61.9 7.26 اللعب بالورق 13

 %61.9 7.26 الصيد والقنص 12

 %59.9 7.22 البحث عن اآلثار 14

 %57.2 7.10 القراءة واالطال  15

 %71.9 3.16 المجموع الكلي 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 النسب المئوية والتكرارات ألهم الخصائص التي يفالها أيراد عيّنة الدراسة يي المتنـزه البّري (٧رقم )رجدول 

 غير هام متوسط األهمية هام الخصائص المرغوبة في المكان   م

األفرا النسبة األفراد

 د

األفرا النسبة

 د

 النسبة

 %7.6 2 %72.1 20 %22.2 112 توفر الماء 7

 %7.2 9 %77.0 26 %21.2 142 كثرة النباتات الطبيعية 0

 %0.2 71 %79.0 96 %12.2 492 ذو طبيعة متنوعة 4

 %1.1 00 %71.2 29 %11.2 429 ول إليهسهولة الوص 1

 %2.2 12 %72.2 19 %16.0 427 يوفر خصوصية للعائلة 2

 %4.1 71 %07.1 721 %12.0 416 ذو أشجار كبيرة 6

 %2.2 02 %04.2 772 %10.2 462 يتوفر فيه الحطب 1

 %2.6 14 %02.2 709 %62.6 402 يتوفر فيه االتصال 2

 %2.2 11 %01.2 749 %64.1 471 سهولة وصفه 9

 %2.0 17 %44.0 766 %22.6 094 أرضه سهلة ومنبسطة 72

 %72.6 94 %46.2 722 %12.1 002 قربه من مقر السكن 77

 %72.6 94 %12.6 024 %12.2 021 تكثر فيه الطيور 70

 %76.2 22 %20.2 062 %40.2 762 أرضه جبلية 74

 

ألهم الخصائص التي يفالها أيراد عيّنة الدراسة يي المتنـزه البّري )مرتبة  الحسابية والنسب المئوية ( المتوسطات٨رقم )رجدول 

 األهمية(تنازلياً حسب 

 م خصائص المكان السياحي 1المتوسطات الحسابية النسب المئوية

 7 توفر المياه 0.26 92.4%

 0 كثرة النباتات الطبيعية 0.22 91.9%

 4 ذو طبيعة متنوعة 0.12 97.6%

 1 ذو أشجار كبيرة 0.17 92.4%

 2 يوفر خصوصية للعائلة 0.62 29.4%

                                 
 تم حساب المتوسط الحسابي لكل خاصية حسب المعادلة التالية: -7

 العيّنة الكلية÷ الناتج  =( 7×( + )غير هام0×( + )متوسط األهمية4×)هام

 ( 44،44× المتوسط الحسابي )= المعادلة التالية: النسبة المئوية  تم حساب النسبة المئوية حسب -0

 



 

 
 

 

 

 

 6 يتوفر فيه الحطب 0.61 22.9%

 1 يتوفر فيه االتصال 0.21 22.6%

 2 سهولة وصفه 0.21 21.6%

 9 سهولة الوصول إليه 0.24 21.4%

 72 أرضه سهلية ومنبسطة 0.22 24.4%

 77 قربه من مقر السكن 0.01 12.6%

 70 ه الطيورتكثر ب 0.00 14.9%

 74 أرضه جبلية 0.76 17.9%

 

تم توجيه سؤال لعينة الدراسة عن ، فقد المشكالت التي تواجهها أماكن السياحة البرية من وجهة نظر المبحوثينأما من ناحية 

لنجابة  وقد تم وضع أكثر من إحدا عشرة مشكلة ووضع أمامها خيارات ،المشكالت التي تواجهها أماكن السياحة البرية أهم

 .(١)جدول رقم  وغير موافق إطالقا . ،وال أدري ،والخيارات هي: موافق تماما   ،حول أهمية هذه المشكلة من وجهة نظرهم

 

 المشكالت التي توارجهها أماكا السياحة البرية ما ورجهة نظر المبحوثيا (٩رجدول رقم )

 غير موافق إطالقا ال أدري موافق تماما   المشكالت

فرااأل

 د

األفرا النسبة

 د

األفرا النسبة

 د

 النسبة

 %74.1 61 %2.6 14 %12.2 492 قطع األشجار

 %02.6 712 %9.2 19 %62.6 424 وعورة الطرق المؤدية إليها

 %74.6 62 %77.1 21 %12.2 419 تدمير الغطاء النباتي

 %70.2 62 %0.1 70 %22.6 102 رمي المخلفات فيها

 %71.1 21 %77.2 22 %17.6 422 عدم وجود لوحات إرشادية

 40.62 764 %2.6 14 %22.2 091 كهرباء(-عدم توفر الخدمات العامة بها )ماء

 %21.2 012 %71.1 21 %02.6 714 ارض موحشة

 %22.1 020 %72.2 12 %41.6 714 كثرة الحيوانات المتوحشة أو السامة

 %22.6 024 %77.6 22 %41.2 729 عدم توفر لوازم الرحالت البرية

 %44.0 766 %74.2 69 %24.2 062 مضايقة العائالت من بعض الشباب

 %47.6 722 %77.1 21 %21.2 022 الزحام الشديد في بعض أالماكن

 - - %12.6 014 %17.2 021 أخرا

 

 



 

 
 

 

 

 

 :الخاتمة: النتائج والتوصيات

 :النتائج :أوالً 

السياح والمتنـييييييّزهين من سكان لبرية التي يرتادها األماكن السيياحية اخصيائص هذه الدراسية الى التعرف على  اهدف

ودراسييية أشيييهر  ،وتوجهاتهم وانطباعاتهم نحو هذا النمط السيييياحي السيييياح خصيييائصبعض ومحاولة التعرف على  ،مدينة حائل

ا وضحأحيث  . ذه األماكن من وجهة نظرهمهـييييييوالمشكالت التي تتعرض لها  المواقع السياحية التي يفضلها سكان مدينة حائل

 الدراسة النتائج اآلتية:
 

بعض هذه طرق وأنهم ال يعيقهم وعورة  لدا سيييييكان مدينة حائل ةميال  كبيرا  للسيييييياحة البريأن هناك أظهرت نتائج الدراسييييية  -

 للتغلب على( من أفراد العيّنة يسييتخدمون السيييارات ذات )الدفع الرباعي( %62أكثر من ) وبعدها عن مقر إقامتهم. وأن األماكن

األماكن، وتجنبا  للمخاطرة ممن يصيطحبون أسيرهم معهم وخاصية في مواسيم األمطار حيث تكثر السيول وانجراف  هذهوعورة 

 .التربة وتحولها إلى تربة طينية يصعب السير عليها بواسطة السيارات األخرا
 

هم للسياحة البرية هي أنشطة )الحديث أن أكثر األنشيطة التي يمارسها أفراد عينة الدراسة عند خروج أيضيا   أوضيحا الدراسية -

ثم )اسيييييتكشييييياف للمكان(. وهي  ،ثم )اسيييييتلقاء وراحة( ،ثم )إعداد وجبات الطعام( ،ثم )الجلوس والتامل( ،مع العائلة واألقارب(

 دثم )الصييييييي ،ثم )لعب الورق( ،ثم )التطعيس( ،ويقل ممارسييييييي )لعب الكرة( ،أنشييييييطة ال تحتاج الى كثير جهد عدا األخير منها

حيث يميل ممارسييييي هذه األنشييييطة الى أن يكونوا فئات خاصيييية  ،وأخيرا  )القراءة واالطال ( ،ثم )البحث عن اآلثار( ،والقنص(

 أهم خصائصها أنهم من الذكور.
 

 ،أظهرت الدراسية تنو  في طبيعة األماكن المفضيلة للسيياحة البرية ما بين كثبان رملية وجبال وأماكن ذات تشيكيالت صخرية -

 ود)النفثم  ،مشييار( واديارت إلى أن األماكن السييياحية التي جاءت بدرجة تفضيييل عالية من قبل أفراد عينة الدراسيية هي )وأشيي

 (.ثم )جبال سلمى ،ثم نفود )قناء( ،ثم وادي )الشعبين( بتوارن ،ثم وادي )جو( ،ثم )وادي عقدة( ،الجوف( )طريقثم  ،الكبير(
 

ل أفراد عينة الدراسييية في ا - نباتات ثم )كثرة ال ،ألماكن السيييياحية البريّة الخصيييائص التالية من األهم فالمهم: )توفر الماء(يفضيييأ

ثم )سهولة  ،ثم )توفر شيبكة االتصيال( ،ثم )توفر الحطب( ،ثم )توفر األشيجار الكبيرة( ،ثم )الطبيعة المتنوعة للمكان( ،الطبيعية(

 وأخيرا  )وجود الجبال(. (،ثم )كثرة الطيور ،من مقر اإلقامة(ثم )قرب المكان  ،ثم )انبساط المكان( ،وصغ المكان(
 

هي حسيييييب  ،من وجهة نظر المبحوثين فان من أهم المشيييييكالت التي تتعرض لها أماكن السيييييياحة البريّة في منطقة الدراسييييية -

 د باهمية حماية البيئة.األمر الذي يدل على وعي جي ،و)تيدمير الغطاء النباتي( ،و)قطع األشييييييجيار( ،األهميية: )رمي المخلفيات(

و)عدم توفر الخدمات  ،و)وعورة الطرق المؤدية إلى هذه األماكن( ،وكان من أهم مطالبهم وشييكاواهم: )توفير لوحات إرشييادية(

و)كثرة الحيوانات  ،و)مضييايقة العائالت من بعض الشييباب( ،و)الزحام الشييديد في بعض األماكن( ،العامة بها كالماء والكهرباء(

 ة أو السامة(.المتوحش

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  :توصياتثانياً: ال

 :يمكن للباحث تقديم التوصيات التالية ،بناء  على ما تم التوصل إليه من نتائج

تبين من خالل الدراسيية أهمية السييياحة البرية لدا سييكان مدينة حائل خاصيية المناطق القريبة منها لذا يوصييي الباحث بالحفاظ  -

مع دراسيية اآلثار المحتملة لألنشييطة السييياحية  ،ر عند تخطيط المناطق المجاورة للمدينةعليها ووضييع هذا االسييتخدام في االعتبا

 كرالي حائل والتطعيس وغيرها.

حيث لوحظ أن السياحة والتنـيييزه البري يحظيان بشعبية لدا  ،العناية بالمتنـيييزهات البرية مع توجيه ذل  لخدمة مختلغ الشرائ -

 مختلغ فئات المجتمع.

ة وإقامة بنية تحتية متكاملة من شييييبكات طرق امن ،ناصيييير الجاذبة للسييييياح بنوعيها الطبيعي والبشييييري بمنطقة حائلالعناية بالع-

 حيث تبين أن لهذه العناصر أهمية في القيمة السياحية للصحراء. شبكات تغطية للكهرباء والهاتغ الجوالو

وقياس مدا تاثير هذا السلوك على  ،لسيياحي لدا أفراد المجتمعإجراء المزيد من الدراسيات الميدانية المتعمقة حول السيلوك ا - 

 نشاط الحركة السياحية والعوامل المؤثرة فيه.
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 :مستخلص الدراسة

في مديرية الصحة ببيشة.  أزمة كوروناهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر التخطيط االستراتيجي في التعامل مع 

تكون مجتمع الدراسة من  الدراسات.استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، نظراً لمالئمة هذا المنهج لهذا النوع من و

( من العاملين 102خالل دراسة عينة عشوائية بسيطة مكونة من ) بيشة منالعاملين في بمديرية الشئون الصحية بمحافظة 

على طبيعة البيانات، وعلى المنهج المتبع في الدراسة، وجد الباحث أن األداة  بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة. بناء

لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي "االستبانة"، وقد تم بناء أداة الدراسة بالرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة  األكثر مالءمة

توصلت الدراسة إلى أن مستوى التخطيط االستراتيجي في مديرية صحة بيشة جاء بدرجة عالية و البحث.بموضوع  الخاصة

هناك موافقة بشدة بين أفراد  بيشة،بشدة بين أفراد الدراسة على متطلبات التخطيط االستراتيجي في مديرية صحة  وهناك موافقة

وذلك يتمثل في موافقة أفراد الدراسة على أن التخطيط  الدراسة على أثر التخطيط االستراتيجي في مواجهة وباء كورونا،

 (.االستراتيجي يُساهم في )توفير معلومات تفيد في اتخاذ القرارات وحل المشكالت في مواجهة وباء كورونا
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مل للقيادات في مديرية ي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها أوصى الباحث بضرورة إقامة الدورات التدريبية وورش العوف

صحة بيشة حول التخطيط االستراتيجية لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التخطيطية، وإبقائهم على إطالع بكل ما هو جديد في ذلك 

 التحفيز المادي والمعنوي للقيادات في مديرية صحة بيشة ممن يمارسون التخطيط االستراتيجي، المجال،

سة التخطيط االستراتيجي، وتحفيز القيادات األخرى على ممارساته. مشاركة العاملين في لتشجيعهم على االستمرار في ممار 

إدارة األزمات التي تواجهها مديرية صحة بيشة، وذلك من خالل تحفيزهم على طرح األفكار الجديدة التي من شأنها أن تُساهم 

 في التعامل بفاعلية مع األزمة.

 أزمة كورونا. ،إدارة األزم ،اإلستراتيجيالتخطيط : لكلمات المفتاحيةا

 

The Impact of Strategic Planning in Dealing with the Corona Crisis 

 (An Applied Study on Bisha’s Health( 

 

 

Abstract: 

The current study aimed to identify the impact of strategic planning in dealing with the Corona 

crisis in the Health Directorate in Bisha.  

The researcher used the descriptive and analytical method, given the suitability of this approach 

for this type of studies. The study population consisted of workers in the Directorate of Health 

Affairs in Bisha Governorate, through a simple random sample study consisting of (102) workers 

in the Directorate of Health Affairs in Bisha Governorate. Based on the nature of the data, and 

the approach followed in the study, the researcher found that the most appropriate tool to achieve 

the objectives of this study is the "questionnaire". The study tool was built by reference to the 

literature and previous studies related to the research topic.  

The study found that the level of strategic planning in the Bisha Health Directorate was high and 

there is strong agreement among the study individuals on the requirements of strategic planning 

in the Bisha Health Directorate. There is strong agreement among the study members on the 

impact of strategic planning in facing the Corona epidemic, and that is represented by the 

approval of individuals The study states that strategic planning contributes to (providing 

information useful in making decisions and solving problems in the face of the Corona epidemic) 

in light of the results reached.  



 
 
 

 
 

 

The researcher recommended the necessity of holding training courses and workshops for leaders 

in the Bisha Health Directorate on strategic planning to enhance their skills and planning 

capabilities, and keep them To be aware of all that is new in that field, material and moral 

stimulation of leaders in the Bisha Health Directorate who practice strategic planning, to 

encourage them to continue practicing strategic planning, and to motivate other leaders to 

practice it. The participation of workers in crisis management faced by the Bisha Health 

Directorate, by motivating them to put forward new ideas that would contribute to effectively 

dealing with the crisis. 

Keywords: Strategic planning, Crisis management, Corona crisis. 

 

  :المقدمة. 1

 كان من الضروري تطوير العمليات اإلدارية ،السريعة التي أحدثها تفشي وباء كورونا في مختلف دولفي سياق التغيرات  

 ، إذ يتطلب منخصوًصا في المرافق الصحية والمستشفيات لكي تتالئم مع الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بوباء كورونا

، ويعتبر التخطيط نظام ، وللتعامل مع األزمة بشكل جيد21-يدللحد من انتشار وباء كوفمواجهتها  قيادات المرافق الصحية

إداري فعال له عملياته ووظائفه المنظمة، ووسيلة اإلدارة الناجحة لبلوغ األهداف، وال يمكن إنجاز أي عمل بنجاح دون وجود 

السلبية الناتجة عن التأخير في تنفيذ  تخطيط مسبق له مع توفير اإلمكانات المادية والموارد البشرية لتنفيذ الخطط، ولتالفي اآلثار

 .مراحل التخطيط

إن المستشفيات والمرافق الصحية هي من المؤسسات التي ال يمكنها أن تكون بمعـزل عـن مختلـف التحـوالت الراهنة، فأمام 

ـدمات عالجيـة تفشي وباء كورونا، والضغوطات المالية والتطور الديمغرافي وارتفاع وعي المواطن الذي أصبح يطالب بخ

متنوعة وذات جودة عالية. وقصد ضمان االستجابة لمختلف التحديات وإلى حاجيات المواطنين الحالية والمستقبلية مـن خدمات 

العناية الصحية، فإنه يتوجب على إدارة المستشفيات اعتماد أساليب ومداخل واستراتيجيات جديدة للتسيير تهدف إلى مساعدة 

المستشفيات والمرافق الصحية من خالل تحسين أداء مواردها البشرية لتحقيق أهـداف الصحة العمومية المسيرين في إدارة 

 .بالطريقة المثلى

، وفي الوقت الراهن ال توجد أزمة تعصف بدول العالم مثل أزمة تفشي وباء وانطالقًا من الحلول اإلبداعية في مواجهة األزمات

على اتباع الطريقة العلمية في تحديد  يط االستراتيجي كونه يعمل على مساعدة المنظمات، تبرز الحاجة الملحة للتخط21كوفيد_

واتخاذ كافو اإلجراءات  ؤ باألحداث واالستعداد لهاخياراتها وأهدافها المستقبلية، باإلضافة إلى مساهمته بطريقة مباشرة في التنب

خالل التعرف على القضايا األساسية ألنشطتها والصعوبات  لمواجهتها، كما أنه يعمل على تحسين األداء في المؤسسات من

 (.10، ص 1021)موسى،  والمستجدات في البيئة المحيطة للتعامل معها بكفاءة في ظل الظروف الطارئة المتوقعة



 
 
 

 
 

 

مل وطرقه مـع أن أهمية البيئة تبرز من خـالل الوصـف للغرض العام الذي تقدمه اإلدارة االستراتيجية بأنه يمثّل أساليب التعا

الفرص والتهديدات الموجودة في البيئة، وبما يحقق مصالح المنظمة. إن الشغل الشاغل إلدارة أية منظمة اليوم هو كيفية 

االستخدام الكفء للموارد المحدودة، التـي تـساعد علـى البقـاء واالستمرار؛ أي بما ينسجم مع التغيرات الحاصلة في بيئة 

لخارجية، ومع النمو المضطرد في أعداد المنظمات وأحجامها، وارتفاع حدة المنافسة، ومـن هنـا بـرزت المنظمات الداخلية وا

الحاجة لوضع الخيارات واالستراتيجيات المتاحة وتحديد الخيارات المتاحة للمنظمة من خالل تحديد االتجاهات والفرص 

 .والتهديدات

التى تسلكها المنظمات من أجل تحقيق أهدافها وذلك عن طريق إتخاذ القرارات ستراتيجي من أهم الوسائل يعتبر التخطيط اإل

 (.231، ص1022)بوحديد،   وتوظيف الموارد المتاحة داخل المنظمة بطريقة علمية ،بالصحيحة فى التوقيت المناس

إدارة األزمات في معهد األمل ( التي هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين التخطيط االستراتيجي و1010دراسة ) الديراوي ،

لأليتام في قطاع غزه، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيق أسلوب المسح الشامل للقيادات اإلدارية العاملة في 

قطاع غزة اثيتت  وجود عالقة ارتباطية موجبة بين جميع أبعاد التخطيط االستراتيجي )الرؤية االستراتيجية، الرسالة 

 ستراتيجية، األهداف األستراتيجية، التحليل االستراتيجي، الخيار االستراتيجي(. وإدارة األزمات في معهد األمل لأليتام،اال

أما أهم التوصيات هي: االهتمام بالتخطيط االستراتيجي ألثره في إدارة األزمات، التدريب المستمر على التخطيط االستراتيجي  

در الشابة والطموحة وافتراض أزمات وهمية وتدريبهم عليها، تبني ووضع وحدات إدارية وإدارة األزمات باألخص الكوا

 مستقلة تعني بالتخطيط االستراتيجي وإدارة األزمات.

( التي هدفت الدراسة في التعرف على دور التخطيط االستراتيجي في الحد من األزمات لكل من 1021في دراسة ) البوق ،

بينت النتائج بجامعة األميرة نورة على أهمية التخطيط . عبد الرحمن وجامعة الملك سعود بالرياضجامعة األميرة نورة بنت 

 وهي نسبة مرتفعة % 00االستراتيجي في التعامل مع األزمات وإمكانية الحد منها بينما بجامعة الملك سعود كانت بنسبة تفوق 

 .ع األزمات وفق متغير العمر من وجهة نظر القيادات العاملةوجود فروق دالة إحصائيا في متوسط رتب واقع التعامل م مع

على دور التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات في جامعة عمان األهلية، ومعرفة ما إذا للتعرف  (1022دراسة )العناتي ،

م، وعدد سنوات الخبرة أثر كان التخطيط االستراتيجي للمديرين لمتغيرات الجنس، والعمر، والمستوى الوظيفي، والمؤهل التعلي

أن اتجاه أفراد عينة الدراسة بشكل عام كان إيجابي بمستوى عال، غير أن اتجاهاتهم نحو مجال رسالة  .على إدارة األزمات

الجامعة كانت إيجابية بدرجة متوسطة، كما أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية 

يع مجاالت الدراسة تعزى للمستوى الوظيفي، في حين تبين أن هناك فروقاً تعزى لمتغيرات الجنس، العمل، للمستجيبين في جم

 وعدد سنوات الخبرة اإلدارية في بعض مجاالت الدراسة.

لقد تأثرت جميع القطاعات بتفشي وباء كورونا، حيث أن األمر لم يقتصر على القطاع الصناعي فقط، بل تعداه إلى غيره من 

القطاعات، ولعل أبرز القطاعات التي تأثرت بتفشي وباء كورونا كان القطاع الصحي، حيث أن هذا الوباء أثبت بما ال يدع 

 مجااًل للشك ضعف النُظم اإلدارية التقليدية، وأصبح تبني النظم اإلدارية الحديثة وتطبيقاتها أمًرا ملًحا.



 
 
 

 
 

 

مية للمؤسسات والمنظمات في مجتمعنا، وزيادة قدراتها التنافسية أصبح تطبيق التخطيط االستراتيجي ضرورة ملحه وحت

وتطوير أدائها، فالمؤسسات التي تخطط استراتيجياً تفوق في أدائها الكلي المؤسسات التي ال تخطط استراتيجياً مع حرصها 

واستمرارها وللتصدي لالزمات  المتواصل لتحسين وتطوير أدائها للوصول إلى األداء المطلوب على المدى البعيد لضمان بقائها

البيئية وفق خطط إستراتيجية تراعي الظروف المستقبلية في اإلمكانات واالحتياجات، ولعل تفشي وباء كورونا في هذه األيام 

 أثبت ذلك بما ال يدع مجااًل للشك.

كورونا من خالل التعرف على في حداثة وايجابية موضوع التخطيط االستراتيجي في مواجهة وباء  تكمن أهمية هذه الدراسة

مفاهيم التخطيط االستراتيجي، وأعداد خطط إستراتيجية فعاله تساند عمليات مقاومة األزمات، وتهتم بسرعة احتواءها وإعادة 

 .االستقرار وإزالة اآلثار السلبية

في مواجهة وباء كورونا.  كما تسهم الدراسة في التعرف على اآلثار االيجابية للتخطيط االستراتيجي بمديرية صحة بيشة

وتساعد على حل المشاكل ومواجهة األزمات المستقبلية التي تواجه القطاع الصحي من خالل تحديد اإلمكانات الداخلية وما 

 يتوفر فيها من نقاط القوة والضعف والرفض والتهديدات وكيفية التعامل معه.

ى تحفيز المسئولين بالقطاع الصحي وجميع العاملين بأهمية إتباع أسلوب تنبع األهمية التطبيقية لهذه الدراسة في كونها تعمل عل

 التخطيط االستراتيجي في مواجهة األزمات.

دراسة األزمات  التي عصفت بالقطاع الصحي وعلى رأسها أزمة تفشي وباء كورونا لتطوير الخطط بما يكفل فعالية مواجهتها 

تخطيط االستراتيجي خاصة أصبح مطلباً أساسياً في الحاالت الطارئة كحاالت وإحباط آثارها مستقبالً. فالتخطيط عامة وال

 .األزمات البيئية، لتنفيذ خطة مقاومة األزمة من خالل تفعيل عمليات التوجيه والتنسيق والرقابة والمتابعة

 مة كورونا في صحة بيشة.من هذا المنطلق تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التخطيط االستراتيجي في التعامل مع أز

  المنهجية:. 1.1

يالءم هذه الدراسة تصميم البحث على المنهج الوصفي فهو يعبر عن الظاهرة موضوع الدراسة تعبيرا كميا  :صميم البحثت

ويوضح لنا خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطي وصفاً  ،ووصفيا ويصفها كما هي في الواقع، فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة

ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى )الدليل االسترشادي في كتابة الرسائل  ،ويوضح لنا مقدار الظاهرة أو حجمها،رقمياً 

 (.11، 1022العلمية وفق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي، 

  :مصطلحات الدراسة. 1.1

تبدأ بصياغة األهداف فاالستراتيجيات ( بأنه: عبارة عن عملية 21، ص 1021عرفه )موسى، التخطيط االستراتيجي: 

 والسياسات ومن بعدها تأتي عملية وضع الخطط المفضلة التي تسهل عملية الوصول الي الهدف المنشود.

جهد عقلي منظم يهدف إلى استثمار كل الطرق واألساليب والموارد المتاحة من أجل ( بأنه: 33، ص1010وعرفه )عبدالحميد، 

 ،تحديد أهداف أو غايات المؤسسة االستراتيجييتضمن التخطيط و. تحقيق األهداف المرجوة



 
 
 

 
 

 

وتبني الخطط واالستراتيجيات الخاصة بالمؤسسة والتي تساعدها علي تحقيق أهدافها وعملية التنسيق تتثم بأنها تهتم بالنواتج  

 )ما الذي يجب فعله؟( والوسائل )كيفيكن فعله؟(

عملية مدركة تتمكن من خاللها المؤسسة من إدراك وتحديد وضعها الحالي ( بأنه: 231، ص1022وعرفته )بوحديد، 

والمستقبلي والمتوقع، ثم تنمي أو تطور بعد ذلك االستراتيجيات، والسياسات، واإلجراءات بغية اختيار وتنفيذ إحداها أو بعض 

 منها.

إلى القرارات األساسية للمؤسسة وتحديد هوية جهد منظم يهدف إلى المساعدة في الوصول  التخطيط االستراتيجي هوإجرائيًا: 

المؤسسات ، وتوضيح ما لها وما عليها وتحديد دورها في المجتمع عن طريق وضع خطط تعتمد على تنبؤ التغيرات المستقبلية 

التخطيط  ومحاولة ايجاد افضل طرق استجابة لهذه المواقف والتغيرات دون النظر إلى الظروف التي سببت التغيير ، ألن عملية

 االستراتيجي تضع أهداف محددة ومسبقة للمؤسسة وتطويع تلك االهداف للوصول الي المستقبل.

هي األزمة الناتجة عن مرض كورونا وهو زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في  :أزمة كورونا

دية وبين المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن مجموعة من االعتالالت في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العا

 (.1010الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من األمراض الحيوانية.) منظمة الصحة العالمية ،

 :نموذج الدراسة. 1.1

 

 

 أزمة كورونا      التخطيط اإلستراتيجي                     

 مؤشرات القياس      متغيرات فرعية                  

 )نمط القيادة (                 

 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، نظراً لمالئمة هذا المنهج لهذا النوع من الدراسات والذي" يعتمد على دراسة الظاهرة 

لنا الظاهرة كما توجد في الواقع وتهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كمياً فالتعبير الكيفي يصف 

ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع 

م( المنهج الوصفي بأنه منهج 1003(، ويعرف )العساف، 212م، ص1003الظواهر المختلفة األخرى" )عدس، وآخرون، 

 يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرها.

 مجتمع الدراسة.. 1.1

 .بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بيشةيتكون مجتمع الدراسة من العاملين في 

 المتغير التابع المتغير المستقل



 
 
 

 
 

 

 عينة الدراسة.. 1.1

 ( من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة.102عينة عشوائية بسيطة مكونة من )

 صائص أفراد عينة الدراسة.خ. 1.1.1

 تتمثل في: العمر، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، التخصص الوظيفييتصف أفراد الدراسة بعدد من الخصائص 

 األساليب اإلحصائية الُمستخدمة في الدراسة:. 1.1

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة 

والتي يرمز لها اختصاراً  Statistical Package for Social Sciencesباستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 :(، وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التاليةSPSSبالرمز )

 التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة. .2

 دق االتساق الّداخلي ألداة الدراسة .( لحساب صPearson correlationمعامل ارتباط بيرسون) .1

  ( لحساب معامل ثبات المحاور المختلفة ألداة الدراسة. Cronbach's Alphaمعامل ألفاكرونباخ ) .3

" وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن المحاور الرئيسة Meanالمتوسط الحسابي "  .2

 يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي. )متوسطات العبارات(، مع العلم بأنه

للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل  "Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعياري  .3

 عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي. 

وضح التشتت في استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات ويالحظ أن االنحراف المعياري ي .2

الدراسة، إلى جانب المحاور الرئيسة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين 

 المقياس.

 

 أداة الدراسة .1.1

الباحاث أن األداة األكثار مالءماة لتحقياق أهاداف هاذه بناء على طبيعة البياناات، وعلاى المانهج المتباع فاي الدراساة، وجاد 

الدراسة هي "االستبانة"، وقد تم بناء أداة الدراساة باالرجوع إلاى األدبياات والدراساات الساابقة ذات العالقاة بموضاوع الدراساة، 

 ولقد تكونت أداة الدراسة في صورتها النهائية من قسمين:

ة الخاصة بأفراد عينة الدراسة مثل: العمر، سنوات الخبارة، المؤهال العلماي، التخصاص القسم األول: وهو يتناول البيانات األولي

 الوظيفي.

 ( عبارة مقسمة على خمسة محاور كما يلي:33القسم الثاني: وهو يتكون من )

 ( عبارات.2المحور األول:يتناول مستوى التغيير اإلستراتيجي بصحة بيشة، وهو يتكون من ) 



 
 
 

 
 

 

 ( عبارات.1متطلبات التخطيط االستراتيجي بصحة بيشة، وهو يتكون من ) المحور الثاني:يتناول 

 ( عبارات.2المحور الثالث:يتناول أثر التخطيط االستراتيجي في مواجهة وباء كورونا، وهو يتكون من ) 

 ( عبارات.1المحور الرابع:يتناول الممارسات اإليجابية في التعامل مع أزمة كورونا، وهو يتكون من ) 

 ( 3ر الخامس:يتناول المستفاد مان واقاع التجرباة وآثرهاا علاى التخطايط االساتراتيجي مساتقبالً، وهاو يتكاون مان )المحو

 عبارات.

 أمام أحد الخيارات التالية:)√( وطلب الباحث من أفراد الدراسة اإلجابة عن كل عبارة بوضع عالمة 

 أرفض بشدة -2 أرفض -1 محايد -3 موافق -2 موافق جداً  -3

-3ولتحديد طاول خالياا المقيااس الخماساي )الحادود الادنيا والعلياا ( المساتخدم فاي محااور الدراساة، تام حسااب المادى )

(، بعاد ذلاك تام إضاافة هاذه 0.20= 2/3(، ثم تقسيمه على عدد خالياا المقيااس للحصاول علاى طاول الخلياة الصاحيح أي )2=2

وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحدياد الحاد األعلاى لهاذه الخلياة، وهكاذا أصابح القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )أو بداية المقياس 

 (:3طول الخاليا كما يتضح من خالل الجدول رقم )

 تحديد فئات المقياس المتدرج الخماسي (1جدول رقم )

 أرفض بشدة أرفض محايد موافق موافق جداً 

2.12 – 3.0 3.22 – 2.10 1.22 – 3.20 2.22 – 1.20 2 – 2.20 

 

 صدق أداة الدراسة

(، كما يُقصد بالصدق "شمول أداة 211: 1021صدق األداة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أُعدت لقياسه )العساف، 

الدراسة لكل العناصر التي يجب أن تحتويها الدراسة من ناحية، وكذلك وضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية أخرى، بحيث تكون 

 (، ولقد قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة من خالل ما يأتي:201: 1022)عبيدات وآخرون مفهومه لمن يستخدمها" 

بعد اإلنتهاء من بناء أداة الدراسة والتي تتناول" أثر التخطيط االستراتيجي الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكمين(: 

 تم عرضها على عدد من المحكمين وذلك لإلسترشاد بآرائهم. في التعامل مع أزمة كورونا دراسة تطبيقية على صحة بيشة "،

وقد طُلب من المحكمين مشكورين إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات ومدى مالئمتها لما وضعت ألجله، ومدى مناسبة 

 اسة. العبارات للمحور الذي تنتمي إليه، مع وضع التعديالت واالقتراحات التي يمكن من خاللها تطوير أداة الدر

وبناء على التعديالت واالقتراحات التي أبداها المحكمون، قام الباحث بإجراء التعديالت الالزمة التي اتفق عليها غالبية 

 المحكمين، من تعديل بعض العبارات وحذف عبارات أخرى، حتى أصبحت االستبانة في صورته النهائية.

 

 



 
 
 

 
 

 

 :النتائج والتقاش. 1

ألداة الدراسااة قااام الباحااث بتطبيقهااا مياادانياً، وعلااى بيانااات العينااة قااام الباحااث بحساااب معاماال بعااد التأكااد ماان الصاادق الظاااهري 

االرتبااط بيرسااون لمعرفاة الصاادق الاداخلي لألسااتبانة حياث تاام حسااب معاماال االرتبااط بااين درجاة كاال عباارة ماان عبااارات أداة 

 ذلك الجداول التالية.الدراسة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما توضح 

 (: معامالت إرتباط بيرسون لمحور )مستوى التغيير اإلستراتيجي بصحة بيشة(  بالدرجة الكلية للمحور1جدول رقم )

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة

2 0.321** 0.002 3 0.330** 0.002 

1 0.231** 0.002 2 0.210** 0.002 

3 0.031** 0.002 0 0.023** 0.002 

2 0.221** 0.002 2 0.002** 0.002 

 (1...دال عند مستوى ) **

 (: معامالت إرتباط بيرسون لمحور )متطلبات التخطيط االستراتيجي بصحة بيشة( بالدرجة الكلية للمحور1جدول رقم )

 مستوى الداللة اإلرتباطمعامل  الفقرة مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة

2 0.002** 0.002 2 0.222** 0.002 

1 0.032** 0.002 0 0.323** 0.002 

3 0.000** 0.002 2 0.011** 0.002 

2 0.202** 0.002 1 0.202** 0.002 

3 0.001** 0.002 - - - 

 (1...دال عند مستوى ) **

 

جهة وباء كورونا( بالدرجة الكلية في موا أثر التخطيط االستراتيجي(: معامالت إرتباط بيرسون لمحور )يتناول 8جدول رقم )

 للمحور

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة

2 0.002** 0.002 3 0.211** 0.002 

1 0.033** 0.002 2 0.012** 0.002 

3 0.021** 0.002 0 0.002** 0.002 

2 0.223** 0.002 2 0.203** 0.002 

  (1...دال عند مستوى ) **



 
 
 

 
 

 

 (: معامالت إرتباط بيرسون لمحور )الممارسات اإليجابية في التعامل مع أزمة كورونا( بالدرجة الكلية للمحور9جدول رقم )

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة

2 0.032** 0.002 

1 0.012** 0.002 

3 0.202** 0.002 

2 0.012** 0.002 

3 0.231** 0.002 

  (1...دال عند مستوى ) **

التخطيط االستراتيجي مستقبالً(  (: معامالت إرتباط بيرسون لمحور )المستفاد من واقع التجربة وآثرها على.1جدول رقم )

 بالدرجة الكلية للمحور

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة

2 0.012** 0.002 

1 0.223** 0.002 

3 0.231** 0.002 

2 0.100** 0.002 

3 0.230** 0.002 

  (1...دال عند مستوى ) **

(، حياث تراوحات قايم معاامالت 0.02( أن جميع العبارات دالاة عناد مساتوى )20 ،1 ،2 ،0 ،2يتضح من خالل الجداول رقم ) 

(، وجميعها معامالت ارتباط جيدة، وهذا يعطي داللة على ارتفاع معاامالت االتسااق 0.100 ،0.330االرتباط للعبارات ما بين )

 مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية. الداخلي، كما يشير إلى مؤشرات صدق

ثبات األداة يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريباً لو تكرر تطبيقها على األشخاص ذاتهم في أوقات مختلفة )العساف، 

( يوضح 22باخ( والجدول رقم )(، وقد قام الباحث بقياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ثبات )الفا كرون230: ص1021

 :معامل الثبات لمحاور أداة الدراسة وذلك كما يلي

 (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 11جدول رقم )

 معامل الثبات عدد العبارات المحور م

 0.112 2 مستوى التغيير اإلستراتيجي بصحة بيشة 2

 0.122 1 بيشةمتطلبات التخطيط االستراتيجي بصحة  1



 
 
 

 
 

 

 معامل الثبات عدد العبارات المحور م

 0.102 2 أثر التخطيط االستراتيجي في مواجهة وباء كورونا 3

 0.212 3 الممارسات اإليجابية في التعامل مع أزمة كورونا 2

 0.102 3 المستفاد من واقع التجربة وآثرها على التخطيط االستراتيجي مستقبالً  3

 0.101 11 الثبات الكلي

 

( 0.101( أن استبانة الدراسة تتمتع بثبات مقبول إحصائياً، حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا( )22يوضح الجدول رقم )

(، وهي معامالت ثبات مرتفعة 0.122 ،0.212وهي درجة ثبات عالية، كما ترواحت معامالت ثبات أداة الدراسة ما بين )

 الحالية. يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة 

 توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج  نوجزها فيما يلي:

أن مستوى التخطيط االستراتيجي في مديرية صحة بيشة جاء بدرجة عالية، وذلك يتمثل في موافقة أفراد الدراسة علاى  .2

إضاافة إلاى  كل من )القدرة على التعامل مع األزمات الصحية، وكذلك الوقوف على جاهزياة خطاط الطاوارأل لألزماة،

عقد برامج تدريبية للتعريف باألزمة وكيفية إدارتها، وتحفيز العااملين بنااء علاى طارح أفكاار جديادة تسااعد علاى إدارة 

 األزمة(.

أن هناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة على متطلبات التخطيط االستراتيجي في مديرياة صاحة بيشاة، ومان أبارز تلاك  .1

ت الالزمة للتعامل مع األزمة، وكذلك وجاود خطاة اساتراتيجية لألزماات، إضاافة إلاى اتبااع المتطلبات )توفير اإلمكانيا

 إجراءات ووسائل السالمة في التعامل مع األزمة، ودعم عملية التدريب والتطوير للعاملين للتعامل مع األزمة(.

ة وبااء كوروناا، وذلاك يتمثال فاي أن هناك موافقة بشدة بين أفراد الدراساة علاى أثار التخطايط االساتراتيجي فاي مواجها .3

موافقااة أفااراد الدراسااة علااى أن التخطاايط االسااتراتيجي يُساااهم فااي )تااوفير معلومااات تفيااد فااي اتخاااذ القاارارات وحاال 

المشكالت في مواجهة وباء كورونا، وكذلك تحديد النظم والبرامج المستخدمة في التعامل مع تلك الجانحة، إضاافة إلاى 

ؤثر على ساير العمال إيجابااً تجااه األزماة، وكاذلك الكشاف عان نقااط القاوة والضاعف فاي إدارة التخطيط االستراتيجي ي

 األزمات(.

أن هناااك موافقااة بشاادة بااين أفااراد الدراسااة علااى الممارسااات اإليجابيااة فااي التعاماال مااع أزمااة كورونااا، وماان أباارز تلااك  .2

أتبااع الخطاة االساتراتيجية الموضاوعة مسابقاً، اإليجابيات )تساخير كافاة الجهاود فاي سابيل إيجااد حال األزماة، وكاذلك 

 إضافة إلى الشفافية في التعامل مع واقع أزمة كورونا(.

أن هناك موافقة بشدة بين أفاراد الدراساة علاى االساتفادة مان واقاع تجرباة كوروناا وأثرهاا علاى التخطايط االساتراتيجي  .3

التخطاايط لألزمااات جاازًءا هاًمااا ماان التخطاايط  مسااتقبالً، وذلااك يتمثاال فااي موافقااة أفااراد الدراسااة علااى كاال ماان )أن

االسااتراتيجي، وكااذلك أهميااة تضااافر الجهااود فااي حاال األزمااات، إضااافة إلااى أن االسااتثمار فااي تطااوير خطااط مواجهااه 

 األزمات له دور فعال في التعامل مع األزمات(.



 
 
 

 
 

 

لدراسة الحالية والدراسات السابقة تركزت وبعد االطالع على الدراسات السابقة ظهر العديد من أوجه االتفاق واالختالف بين ا

–هذه الدراسة وافقت أغلبية الدراسة السابقة في تناول متغيرات البحث الحالية ) التخطيط اإلستراتيجي . الجوانببعض في 

هذه الدراسة تتفق مع معظم الدراسات في استخدام المنهج الوصفي التحليلي ما عدا دراسة )  التعامل مع أزمة كورونا (.

 ( استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيق أسلوب المسح الشامل. 1010الديراوي ،

كورونا دراسة تطبيقية على هذه الدراسة تعد من الدراسات القليلة التي تناولت أثر التخطيط االستراتيجي في التعامل مع أزمة 

 صحة بيشة. )على حد علم الباحث(. 

هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تتناول أثر التخطيط االستراتيجي في التعامل مع أزمة كورونا دراسة تطبيقية على صحة 

 .ل المؤثرة عليهابيشة. استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في معرفة  متغيرات الدراسة والعوام

يعتبر التخطيط االستراتيجي وما ينجم عنه من أهداف بعيدة المدى، وما يتبعها من أهداف متوسطة وقصيرة وتحويلها إلى 

برامج وسياسات وفعاليات وخطط تنفيذية. وقد ازدادت أهمية التخطيط االستراتيجي في عصر العولمة والمتغيرات المتالحق 

تية من البيئة الخارجية، فأصبحت المنظمة معينة أكثر من أي وقت مضى بالتعرف على كل ما يجري والمنافسة الحادة المتأ

 .( 23،ص 1023خارج حدودها بما في ذلك المتغيرات والمعطيات االقتصادية الدولية )أبو حليمة، 

ثالي الذي يجب أن تكون عليه ( التخطيط األستراتيجي على أنه" التفكير المتعّمق والشامل للوضع الم1020يعرف الغوطي )

المؤسسة في المستقبل البعيد ورسم سيناريوهات مختلفة لهذا المستقبل، ثّم التخطيط لالستفادة من الفرص المتاحة وتجنب أو 

 تقليل مخاطر هذا المستقبل ".

تكييف المنظمة مع التغيرات يتكون التخطيط االستراتيجي من عدة عناصر يجب مراعاتها لتنفيذ اإلستراتيجية مع مراعاة تحقيق 

 (.1023:22المصاحبة للقرارات اإلستراتيجية . )مساعدة، 

تتضاعف أهمية التخطيط االستراتيجي كلما تزايدت فوائد استخدامه، حيث يعتبر بعدأ مهمة في رصد مستقبل المؤسسات 

( كما ترى 223ص :1010ي: ) الزهراني ،واإلدارات التي تحرص على تطبيقه، وترجع أهمية التخطيط االستراتيجي إلى التال

 ( بأن مبررات التخطيط االستراتيجي تكمن في تحليل أثر العوامل المرتبطة بها. 1010بلقيس )

وتعتبر األزمة لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان اإلداري الذي يـصاب بهـا، ومـشكلة تمثـل صـعوبة حادة أمام متخذ 

غة فيصبح أي قرار يتخذه داخل دائرة من عـدم التأكـد، وقـصور المعرفـة، واختالط األسباب بالنتائج القرار تجعله في حيرة بال

 (.00ص :1023والتداعي المتالحق الذي يزيد درجة المجهول في تطورات ما قد ينجم عن األزمة .) سليم ،

يـا علـى النظـام كلـه، كمـا أنـه يهـدد اإلفتراضـات ( على إنها " خلـل يـؤثر تـأثيرا ماد1020وبمعنى أخر كما يعرفها الحفني )

الرئيـسية التـي يقـوم عليهـا هـذا النظـام، وتتـسم األزمـة غالبـا بعناصـر المفاجـأة وضـيق الوقـت ونقـص فـي المعلومـات 

ت المتاحة، وأساليب التنسيق باإلضـافة إلـى عوامـل التهديد المادي والبشري.مع فهم طبيعة أنشطة الوحدات المختلفة والسلطا

 (.313ص :1020بين الوحدات.) آل مداوي ،



 
 
 

 
 

 

من واقع استقراء مفهوم األزمة، وبحث الجوانب المختلفة وخاصة الجوانب ذات الطابع اإلداري والسياسي وفي ضوء 

العامة تتعدد آليات مواجهه  خاصة تلك األزمات المتعلقة بالصحة ،المعاصرة للنظم السياسية بصدد إدارتها الالزمات المختلفة

( في أهمية القدرة على تحقيق التكامل بين مختلف النشاطات السياسية واالقتصادية 1022األزمات كما ذكرها الشواورة )

 واإلدارية.

 خالصة: ال. 1

 تاام التعاارف علااى التعاارف علااى  مسااتوى التخطاايط االسااتراتيجي فااي مديريااة صااحة بيشااة، وكااذلك التعاارف علااى  مسااتوى آداء

مستشفيات مديرية صحة بيشة في التعامل مع وباء كورونا، إضافة إلى دراسة طبيعة العالقة بين التخطايط االساتراتيجي واألداء 

في مستشفيات مديرية صحة بيشة، والتعرف على أثر التخطيط االستراتيجي في مواجهة وباء كوروناا فاي مديرياة صاحة بيشاة، 

الستراتيجي على أداء المستفشايات، والتعارف علاى معاايير نجااح التخطايط االساتراتيجي إضافة إلى التعرف على أثر التخطيط ا

   في مستشفيات مديرية صحة بيشة.

 :التوصيات. 1

نوصي بإقامة الدورات التدريبية وورش العمل للقيادات فاي مديرياة صاحة بيشاة حاول التخطايط االساتراتيجية لتعزياز مهااراتهم 

ماع التحفياز الماادي والمعناوي للقياادات فاي مديرياة  لى إطالع بكل ما هو جديد في ذلك المجال.وقدراتهم التخطيطية، وإبقائهم ع

 صحة بيشة ممن يمارسون التخطيط االستراتيجي. 

كما نوصي باساتقطاب الكفااءات البشارية فاي مجاال التخطايط واإلدارة للعمال بمديرياة صاحة بيشاة، بماا يُعازز مان قادرتها علاى 

األزمة الحالية. استخدام التقنيات الحديثة في االتصاالت وتبادل المعلومات، بماا يُسااهم فاي تاوفير المعلوماات التعامل بفاعلية مع 

 الالزمة لمتخذي القرار في الوقت المناسب، بما يُساهم في حل المشكالت والحد من زيادة األزمة.

 :المقترحات والبحوث المستقبلية. 1.1

 إليها يقدم الباحث بعض التوصيات لدراسات مستقبلية، وذلك على النحو التالي:في ضوء النتائج التي تم التوصل 

إجراء دراسة تتناول أثر التخطيط االستراتيجي في التعامل مع أزمة كورونا بالتطبيق على قطاعات أخرى وبمناطق  .2
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 (.21أزمة كورونا )كوفيد 

 صحة بيشة.    إجراء دراسة تتناول تصور مقترح لتطوير مهارات التخطيط االستراتيجي لدى القيادات بمديرية .2
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 :المستخلص

تنمية الخيال العلمي لدى تلميذات الصف الثاني المتوسط من خالل بناء برنامج قائم على المحطات  هدف البحث إلى

العلمية في تدريس العلوم، ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد مواد المعالجة التجريبية والتي تضمنت )البرنامج القائم على المحطات 

وقد اتبع البحث المنهج التجريبي  ،في العلوم اس وتشمل اختبار الخيال العلميالعلمية في تدريس العلوم  ودليل المعلم( وأداة القي

( المخاليطالمحاليل وريب وحدات البرنامج القائم على المحطات العلمية )جبتصميمه شبة التجريبي ذو المجموعة الواحدة حيث تم ت

القائم لبرنامج لية اعالبيان فات الصف الثاني المتوسط تلميذعلى مجموعة من الفصل الثاني  األولىالوحدة األول  الدراسيللفصل 

 متوسطي( بين 0.0.، وقد أظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )على المحطات العلمية لتنمية الخيال العلمي

على وهو الح المتوسط األلصالخيال العلمي في العلوم ختبار ال والبعدي القبليالتطبيقين  فيدرجات التالميذ مجموعة البحث 

مادة العلوم بتدريبات عديدة تعمل على تنمية  في، وقد أوصى البحث بضرورة إثراء الموضوعات الدراسية البعديالتطبيق 

 العلوم لتنمية قدراتهم على استخدام المحطات العلمية0 لمعلميمهارات التفكير العليا، وعقد دورات تدريبية 

 0الخيال العلمي، المحطات العلمية ،البرنامج الكلمات الدالة:
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The effectiveness of a program based on scientific stations in teaching science to develop 

science fiction among second-grade students in the middle school in Hail 

 

Abstract: 

The aim of the research is to develop science fiction among second year middle school students 

by building a program based on scientific stations in science teaching. The research followed the 

experimental approach with its quasi-experimental design with a single group, where the units of 

the program based on scientific stations (solutions and mixtures) for the first semester of the first 

semester of the second semester were tested on a group of students of the second intermediate 

grade to demonstrate the effectiveness of the program based on scientific stations for the 

development of The results showed that there was a statistically significant difference at the level 

(0.01) between the mean scores of the students of the research group in the two applications, pre 

and post, for the science fiction test in favor of the higher average, which is the post application. 

It works on developing higher-order thinking skills, and holds training courses for science 

teachers to develop their abilities to use the station the scientific. 

Keywords: Program, Science Stations, Science Fiction. 

 

 :مقدمة

مة من سمات أصبحت بمثابة س والتيالمعرفة العلمية وتطبيقاتها  فييومنا هذا تغيرات سريعة وتطورات هائلة  حتىلقد شهد العالم 

دريس اليب وطرائق التفرضت على التربية وضعاً جديداً بضرورة مراجعة أهدافها وبرامجها التعليمية وأس والتي الحاليالعصر 

 بمختلف مؤسساتها0

صر ع، كما شهدت المؤسسات التعليمية على مستوى العالم اهتماماً كبيراً وتطوراً مستمراً لمواكبة خصائص العصر العلمي

ة لحيث إن التقدم العلمي واالنفجار المعرفي والتكنولوجي نتج عنه اكتشافات علمية هائ ،االتصاالت والحاسبات اإللكترونية

وتطبيقات تكنولوجية، واستمدت هذه النهضة تطورها من طبيعة العلوم، مما ترتب على ذلك ضرورة لفهم أعمق للعلوم الطبيعية 

ليتزود الطالب بمهارات إبداعية تنبثق تحت مفهوم الخيال العلمي اإلبداعي والذي يعد أحد أنشطة التفكير اإلبداعي والذي يعد أحد 

وهو من أهم األنشطة العقلية التي وهبها هللا تعالى لإلنسان دون غيره من المخلوقات الحية، ويعد الخيال أنشطة التفكير العلمي 

 (8.02، الدليمي منيرة ؛الشريفحمادة )بداية لكل نشاط إبداعي وابتكاري0 



 
 
 

 
 

 

يكون  Science Fiction (SF، فعندما يمارس التالميذ الخيال العلمي )ل بالشيء الحديث وانما يولد معناوليس التفكير والخيا

بإمكانهم صياغة فرضيات وأفكار جديدة لتطوير جهاز أو حل مسألة أو مشكله من المشكالت وهنا تأتي تنمية القدرة على تصور 

 0(8.02)محمد عبد الرازق،  0ما ستكون عليه األشياء في المستقبل مما يجعل التلميذ مبدعا في خياله وتفكيره

أصيلة للشخص المبدع الذي ال يكبح جماح فكرة أية حدود ويشجع الشخص على التساؤل والتأمل الذي يشجع فالخيال العلمي صفة 

ولذلك البد من تصميم مناهج علوم لجميع مراحل التعليم تنمي الخيال العلمي مع مراجعتها على البحث عن مزيد من المعرفة، 

لرغم من أهمية الخيال العلمي والمعرفة العلمية إال أنه يالحظ أن بشكل دوري في ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية، فبا

التدريس يحرم المتعلمين منه ويود لهم أن يعيشوا في واقع جامد ال يعطيهم الفرصة لكي يحلقوا في آفاق المستقبل ولن يستطيع 

 (Czerneda & Jule, 2006)التلميذ أن يصل للمستقبل وهو في حاضره إال إذا ركب جناح الخيال0 

ومما الشك فيه أن التحول الكبير الذى أحدثته التربية الحديثة من نقل مركز االهتمام من المادة الدراسية والمعلم إلى المتعلم الذى 

أصبح محور عملية التعلم، مما جعل المربين ينادون بضرورة االهتمام بالمتعلم وحاجاته واستعداداته وميوله واهتماماته، كما 

ميدان المناهج الدراسية، فظهرت مناهج النشاط كأداة لتحقيق  فيورة إيجابية المتعلمين وكان لهذا التحول تطبيقاته نادوا بضر

 0()(802، 8.02مراحل التعليم المختلفة )نجالء يوسف،  فيأهداف التربية الحديثة 

ميع مراحل الدراسة ج فيتربية متكاملة  جيل الجديدلتربية ا فيتسهم  التييعد من أهم مقومات العملية التربوية  التعليميفالنشاط 

الميذ التربية المعاصرة ألنه يهتم اهتماماً كبيراً بالجوانب اليومية والحياتية للت في التقدميالجانب  التعليميالمختلفة، ويمثل النشاط 

 0(2، 8.02)محمد حماد، مختلف مراحل نموهم  في

من شأنها مراعاة  التيتعتمد على األنشطة الفعالة  التيلتعليمية وطرائق التدريس الحديثة والتأكيد على دور البرامج ا يأتيمن هنا 

خصائص التالميذ وتوضيح جوانب مهمة من خبرات التعلم الواقعية وتثبيت المعلومات والمعارف وزيادة سرعة استيعابهم وإثارة 

والمهارى حيث أكدت العديد من الدراسات على  فيالنمو المعر فيالتفكير الذى يسهم  فياهتماماتهم ومساعدتهم على االستمرار 

( 8.02( ودراسة )شادية إسماعيل،  8.02أهمية استخدام البرامج التعليمية القائمة على األنشطة العلمية كدراسة )حنان محمد،

 0( 8.02لينا سالم،)ودراسة 

( إلى أن التالميذ بحاجة إلى 8.02صالح،  ياز، غ.8.8، جمال حلمى، Kyoung, 2020) كل من  هذا اإلطار يشير فيو

برامج تعليمية مرنه تعلمهم المواد الدراسية على نحو مالئم لقدراتهم واستعداداتهم بشكل يسمح لهم بالتقدم لألمام، فهم بحاجة إلى 

 تعلموها من قبل وليس مزيداً من نفس النشاط0 التيممارسة أنشطة تعليمية أكثر من 

مية تنمية الخيال العلمي ومتعة التعلم لدى المتعلمين من خالل المواد الدراسية المختلفة بصفة عامة ومادة ويتضح مما سبق أه

العلوم بصفة خاصة، وهذا يتطلب استخدام طرق واستراتيجيات تدريسية مناسبة يمكن من خاللها تحقيق بيئة تعليمية ممتعة 

 0ومحفزة على التعلم والتفكير

                                                           

  استتتتتتخدم الباحث نظام التوثيق في متن البحث، وفقًا ألستتتتتلوا الجمعية األمريكية النفستتتتتيةAmerican Psychological Association 

(APA) style - 6th edition  



 
 
 

 
 

 

م من االستراتيجيات التدريسية غير ۷۹۹۱عام  Denise J. Jonesطات التعليمية والتي قام بتصميمها وتعد استراتيجية المح

التقليدية، حيث أنها تحول الفصل إلى مجموعة من المحطات التعليمية التي يمر بها التالميذ في مجموعات ويتعلمون من خاللها 

ركة والنشاط أثناء عملية التعلم وتعد استراتيجية المحطات التعليمية على الفصل جوا مختلفة من الحرية والح يطفىالدرس، مما 

من االستراتيجيات التدريسية التي تعتمد بشكل أساسي على المتعلم كمحور للعملية التعليمية حيث يبني معرفته بنفسه من خالل 

ة بأدوات ومواد تعليمية وأوراق عمل وتوجيه المعلم وتكون كل محطة مزود إشرافالتناوا بين محطات التعلم المختلفة تحت 

 (Denise J. Jones, 2007) لممارسة المهمة التعليمية الخاصة بها0

مية من خالل المتعلم في العملية التعلي بإيجابيةكما أن استراتيجية المحطات التعليمية من االستراتيجيات التدريسية التي تهتم 

ذه األنشطة معملية أو قراءة وإطالع، أو استكشاف أو بحث0000 وغيرها في نفس ممارسة مختلف األنشطة التعلمية سواء أكانت ه

الوقت ومن خالل نفس الموارد، أي أنها تعد أحد أهم االستراتيجيات التدريسية التي تتغلب على نقص الموارد التي تحول دون 

 لفة0تنفيذ العديد من األنشطة التعليمية كما أنها تلبي احتياجات المتعلمين المخت

وهناك العديد من الدراسات التي أكدت على فاعلية استراتيجية المحطات التعليمية في التدريس بمختلف المراحل التعليمية منها 

، ) (۸۱۷۱،)العزا ،Truitt&Ku)،(8.02Keeley، 2018)( ۸۱۷۲)قشطة، ،(Thurmon،8.02دراسة: )

 (Eason0) (Bulunuz&Jarrett,2010، 8.00، )(8.02، يمان(، )سل۸۱۷٦،(، )خاجي ورشيد۸۱۷٦)داود، ،(۸۱۷۹،عمر

التي أكدت على فاعلية استراتيجية المحطات العلمية؛ لذا حاول البحث الحالي  وبمطالعة توصيات البحوث والدراسات السابقة

 0حائل ط بمينةدراسة فاعلية استراتيجية المحطات العلمية في تنمية الخيال لدى تلميذات الصف الثاني المتوس

 :اإلحساس بمشكلة البحث

 نبع اإلحساس بمشكلة البحث من خالل:

ة االهتمام بالطرق التدريسية الحديثة كالمحطات رأوصت بضرو التيعلى بعض الدراسات والبحوث السابقة و االطالع -0

، 8.02، عاصم محمد، 8.02، هداية زايد، 8.02رياض،  في، مصط8.02العلمية  كدراسات )رقية محمود، 

Magdy & Sara, 2017  ،Spisak, 2014 Eick, Tatarchuk, Anderson,   2013 ،Ediger ,2011 ،

Chris, 2015) 

 )مجدي رجب العلمي كدراسات  أوصت بضرورة االهتمام بتنمية الخيال التياالطالع على بعض الدراسات السابقة و -8

 (Putt, 2011; Kilby, 2010، Erdal Sonmez & Duygy, 20040 ،(...8مها الشافعي، ) ،(.۸۱0اسماعيل،

)تلميذ وتلميذة( من تالميذ الصف  .8التي قام بها الباحث لتطبيق مقياس الخيال العلمي على  االستطالعيةمن خالل دراسة  -3

، والتي أشارت نتائجها إلى ضعف مستوى الخيال العلمي لدى تالميذ األولى بحائل المتوسطةالثاني المتوسط بمدرسة 

 المتوسط0  الصف الثاني

 :مشكلة البحث تحديد

، األخرىعلى الرغم من أن مادة العلوم مادة ممتعة في حد ذاتها لما تتميز به من طبيعة خاصة عن غيرها من المواد الدراسية 

 كونها تتضمن العديد من األنشطة والصور والموضوعات المهمة التي ترتبط بحياة المتعلم،



 
 
 

 
 

 

رحلة المتوسطة يعانون من ثقل مادة العلوم وصعوبتها، وخاصة تالميذ الصف الثاني المتوسط أال أن العديد من تالميذ الم 

 الذين يدرسون مادة العلوم ألول مرة في هذا الصف، وهذا ما أكدته المجلة المصرية للتربية العلمية0

باحث للتصدي ويسعى ال، اني المتوسطالصف الث تلميذاتلدى الخيال العلمي مشكلة البحث في ضعف  لتتمث   ؛في ضوء ما سبق    

 باإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:لهذه المشكلة 

بمدينة  طالصف الثاني المتوس تلميذاتما فعالية برنامج قائم على المحطات العلمية في تدريس العلوم لتنمية الخيال العلمي لدى 

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية ؟حائل 

  0ي المتوسط؟الصف الثان تلميذاتصورة البرنامج القائم على المحطات العلمية في تدريس العلوم لتنمية الخيال العلمي لدى ما  -0

الصف الثاني  اتتلميذفي تنمية الخيال العلمي لدى في تدريس العلوم البرنامج المقترح القائم على المحطات العلمية  ما فاعلية -8

  0المتوسط؟

 :أهداف البحث

 البحث الحالي إلى: فهد

الثاني  فصتتتتتتال تلميذاتلتدى في تتدريس العلوم لتنميتة الخيتال العلمي المحطتات العلميتة إعتداد برنتامج تتدريبي قتائم على  -0

 المتوسط0

الصتتف  لميذاتتالخيال العلمي لدى في تنمية في تدريس العلوم   المحطات العلميةالبرنامج القائم على  فعاليةالتعرف على  -8

 توسط0الثاني الم

 مدارس0الداخل  المحطات العلميةتعتمد على  لتالميذهمتدريبية  على إعداد وتصميم برامج معلمي العلوممساعدة  -3

مي يمكن استتتتتتتخدامه في التنمية المهنية لمعل العلومتقديم برنامج متكامل للمستتتتتتئولين عن اعداد الحقائب التدريبية لمعلمي  -2

 0أثناء الخدمة العلوم

وكاً ليصتتتبح ستتتلالصتتتف الثاني المتوستتتط  تلميذاتالجماعي والقدرة على اتخاذ القرارات الجماعية لدى غرس ثقافة العمل  -2

 0مستقبلياً 

 

  :فروض البحث

ياغة صبعد اطالع الباحث على األدبيات ونتائج البحوث والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث كان من المالئم 

 الفروض كالتالي:

( بين متوستتتطي درجات التالميذ بالمجموعة التجريبية والمجموعة  0.2.عند مستتتتوى داللة )  إحصتتتائيايوجد فرق دال  -0

 الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الخيال العلمي ككل وفي كل بعد من أبعاده لصالح تالميذ المجموعة التجريبية0

 

 :أهمية البحث

  ه من:استمد هذا البحث أهميت



 
 
 

 
 

 

    خيال التنمية ل المحطات العلمية في تدريس العلوم وفعاليتهحول  ةً نظري   لبحتث الحتالي دراستتتتتتةً ا م  قتد   ة:ة النظري   األهمي

، وكذلك ا، وخطوات استتتتتتخدامها، وأهميتهالمحطات العلميةمن حيث: مفهوم تلميذات الصتتتتتف الثاني المتوستتتتتط لدى العلمي 

 0المتوسطةعات العلوم  بالمرحلة عبر موضو تهوطرق تنميالخيال العلمي عن  ةً نظري   تناول البحث دراسةً 

 من فاد البحث الحالي من الناحية التطبيقية كاّلً أ :األهمية التطبيقية: 

 :ل أو مراحل التعليم األستتتاستتتي من خال المتوستتتطةفاد التالميذ بالصتتتفوف التعليمية المختلفة ستتتواء بالمرحلة أ التالميذ

ن خالل مة الخيال العلمي لدى تلميذات الصتتتتتتف الثاني المتوستتتتتتط لتنمي وفعاليته، المحطات العلميةتعريف التالميذ على 

 تدريس مادة العلوم لديهم0

 :خالل  لتتدى التالميتتذ من هتتت  ة تنميوكيفيتت   بتتالخيتتال العلميزيتتادة وعي معلمي العلوم بمراحتتل التعليم المختلفتتة  المعلمين

 0المحطات العلمية

 :في اوخطوات استتتخدامه االمحطات العلمية وفعاليتهرف على إفادة موجهي ومشتترفي العلوم من خالل التع الموجهين 

 هوكذلك دور هذ ،ي يستتتتاعد التلميذ على فهم موضتتتتوعات العلومالذو المقرر وتصتتتتميمه للدروس وة وضتتتع المنهج أكيفي  

 0الخيال العلميفي تنمية المحطات العلمية 

 :المحطتات العلميتة في تتتدريس ة عن نموذج ت البحثيت  للبحوث واألدوا مقترحتات   البحتث الحتالي مجموعتة   م  قتد   الب احثين

ة في وي  من البحوث والدراسات الترب والتي قد تفيد في البحث التربوي في وضتع مجموعة   والخيال العلمي العلوم وفعاليته

 هذا المجال0

 :متغيرات البحث

 اشتملت متغيرات البحث على: 

 0العلوم المحطات العلمية في تدريس : وهوالمتغير المستقل 

 وهو الخيال العلمي0 :التابع المتغير 

 

 :أدوات ومواد البحث

 إعداد المواد واألدوات التالية:قام الباحث ب

 (  ة)إعداد الباحث 0العلمي في العلوم الخيالاختبار  أدوات البحث:

 (ة)إعداد الباحثمواد البحث: 

 ي تدريس العلومللبرنامج المقترح والقائم على المحطات العلمية ف المعلمدليل  -0

 0التالميذأوراق عمل  -8

 



 
 
 

 
 

 

  :حدود البحث

 اقتصر البحث الحالي في إجراءاته بالحدود التالية:

 :ة (الفصتتتل الثاني المخاليط والمحاليل(الوحدة األولى  موضتتتوعاتتمثل في  الحد الموض   وعي ر   تالميذ الصتتتف على المقر 

  0الخيال العلميلك لتنمية ، وذاألولالفصل الدراسي  –في مادة العلوم المتوسطالثاني 

 :0األولى بمدينه حائل المتوسط بمدرسةتمت المعالجة التدريسي ة وتطبيق أدوات البحث  الحد المكاني 

 :0م8.8۱/۸۱۸۷ي سمن العام الدرااألول ة وتطبيق أدوات البحث في الفصل الدراسي تمت المعالجة التدريسي   الحد الزماني 

 :0األولى بمدينه حائل المتوسطةبمدرسة ميذات الصف الثاني المتوسط تلمجموعة من  الحد البشري  

 :منهج البحث

 : بتصميم شبه تجريبي استخدم البحث الحالي المنهجين الوصفي التحليلي والتجريبي

 ،وإعداد أدوات البحث ،ابقة للبحثاإلطار النظري والدراستتات الستت   استتتخدم بغرض إعداد :التحليليالمنهج الوص   ي  -0

 في العلوم0 الخيال العلمياختبار  وهي ،ةها العلمي  ت  ق من صح  تحق  وال

ي تدريس ف المحطات العلميةفعالية البرنامج القائم على استتتتخدم لدراستتتة  :تجريبيالبتص   ميم     ب  التجريبي المنهج  -2

 0  الخيال العلمي لدى تلميذات الصف الثاني المتوسطفي تنمية العلوم  

  :ثالتصميم التجريبي للبح

( ألدوات يعد  الب   –يبل  الق  ( مع القياس )الت جريبي ةالمجموعة على )استخدام التصميم شبة التجريبي القائم  ىعتمد البحث الحالي علا

 البحث 

 والشكل التالي يوضح التصميم التجريبي الذي استخدم في البحث الحالي:

  

 

 

 

 

 

 في البحثالمستخدم الت جريبي التصميم : (1 كل )

القبلي التطبيق  

Pre-test 

ةالجــــــــالمع  

Treatment 

ميالعل الخيالاختبار

البعدي التطبيق  

Post-test 
 

العلمي الخيال
 المجموعة التَّجريبيَّة

العلمية المحطات  

 المجموعة الضابطة 

 الطريقة المعتادة



 
 
 

 
 

 

 :مصطلحات البحث

 المحطات العلمية: 

يضعها المعلم  التي( بأنها طريقة تدريسية تقوم على مجموعة من األنشطة العلمية Gercek, Ozcan, 2016يعرفها )

ة دالفصل أو المختبر بغية تحقيق أهداف محد فيويقوم بتنفيذها التالميذ وذلك بالتجول على مجموعة من الطاوالت المحددة سواء 

 يةالحصة الدراس فيالحصة كتمهيد أو استكشاف بعض المفاهيم الضرورية الالزمة للبدء  فيوقت  أي في استخدامهاويمكن 

تلميذات الصف الثاني المتوسط طريقة  تدريسية تنظيمية حديثة تقوم على ممارسة  بأنها:  إجرائي ًّا ويُعرفها الباحث

األول من كتاا العلوم وذلك من خالل مجموعة من المحطات أو  الدراسيالفصل  فيمية المقررة يعلتلمجموعة من األنشطة ال

الطاوالت المصممة وفق طبيعة كل درس حيث تختص كل محطة بنشاط معين أو مهارة معينة تختلف عن المحطة األخرى وفق 

ة  أو المهارة واإلجابة على األسئل مجموعات صغيرة بممارسة ذلك النشاط في التلميذات، حيث تقوم المعلموقت زمنى محدد يقرره 

 0الخيال العلميالبرنامج المعد لذلك بهدف تنمية مهارات  فيالمتعلقة به 

 المحطات العلمية

 الخيال العلمي "Science Fiction" 

كار تهو نشاط عقلي يقدم من خالله التالميذ تصورات لما يمكن عليه األدوات واألجهزة وشكل الحياة في المستقبل سواء باب

 (8.02صور جديدة أو إدخال تعديالت مبتكرة عليها )محمد عبد الرازق، 

( إلى أن الخيال هو القدرة على تكوين الصور والتصورات الجديدة، وما يتضمنه ذلك من عمليات Reber, 2009ويشير )

وضوعات يبات جديدة عن أشياء ومدمج تركيب بين مكونات الذاكرة الخاصة بالخبرات الماضية والصور التي يتم تكوينها في ترك

 لم تدركها الحواس من قبل0

 اوفي حياتهم اليومية، يعط تلميذات الصف الثاني المتوسطبأنه: مجموعة من المواقف التي يمر بها  اإجرائي ًّ  ويُعرف  الباحث

لميذات االستجابات التي يعطيها تمن خاللها عدد من االستجابات في صورة حلول أو بدائل يمكن التنبؤ بها مستقبالً، ويقاس بعدد 

 الصف الثاني المتوسط في اختبار الخيال العلمي0

 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أوال المحطات العلمية:

كإحدى طرق  2..8عام  Jonesتعد المحطات العلمية إحدى طرق التدريس الحديثة المعتمدة على التعلم النشط والتي وصفها 

عليمية المحطات العلمية يتم تزويد كل محطة بالمواد واألدوات الت ففيديثة التي تمثل التنوع والتميز في طرق التدريس التدريس الح

الالزمة لممارسة التعلم، وتؤكد المحطات العلمية على الدور النشط للتالميذ من خالل توزيعهم في مجموعات يتجولون على عدد 

تجربة حول موضوع الدرس أو قراءة مقال في محطة أخرى أو مشاهدة صور الموضوع من المحطات العلمية من أجل إجراء 

 مع مستشار في محطة أخرى0 اجتماعأو 

 



 
 
 

 
 

 

 :ماهية المحطات العلمية   

طريقة للتعلم تنتقل فيها مجموعات صغيرة من المتعلمين عبر سلسلة من المحطات، مما يسمح  تعرف المحطات العلمية بأنها:

  ارد المحدودة بتحقيق التعليم المتمايز من خالل األنشطة المختلفة التي تراعي ميولللمعلمين ذوي المو

 (Jones,2007, 16واهتمامات0)

محطات تعليمية قائمة بذاتها في الفصل الدراسي حيث يمكن للطالا القيام بأنشطة مختلفة ومستقلة  وتعرف محطات التعلم بأنها:

 ( Pasko et.al، 2013المحطات بالتناوا )في نفس الوقت من خالل المرور على هذه 

استراتيجية تدريسية تتمثل في مجموعة من المحطات العلمية يقوم المتعلمين بالمرور عليها  ( بأنها:۳۱۰۲،36،وعرفتها )زكي

لعمل في ا 00 وغيرها ( من خالل0الكترونية ،صورية ،والقيام بمجموعة من األنشطة المختلفة )استقصائية استكشافية، بصرية

 مجموعات صغيرة0

بأنها أحد االستراتيجيات التدريسية التي يتم فيها تقسيم تالميذ الفصل إلى مجموعات تتناوا  عرف الباحث المحطات العلمية:يو

 على عدد من المحطات التعليمية بزمن محدد للقيام بأنشطة تعليمية متنوعة ومستقلة في نفس الوقت0

 ليها المحطات العلميةثانيا: األسس التي تقوم ع 

 يوجد ثالث أسس فكرية أساسية للمحطات العلمية وهي:

وعلى المدرس مساعدتهم على توضيح أفكارهم  والذي يؤكد على أهمية أن يبحث التالميذ عن المعرفة بأنفسهم :يئاالتجاه البنا

 تفكيرهم0  وتقديم أحداث تتحدى

                  0لألفكار والحلول بأنفسهم اكتشافهم االستكشاف يساعد التالميذ علىوالذي يؤكد على أن التعلم ب :االستكشافاالتجاه 

(Gercek, C.,ozcan, 0.,2016) 

كونه أفضل الطرق إلحداث تعلم قوامه الفهم، حيث يتيح الفرصة أمام التالميذ (برونر  )وهو الذي نادى به االتجاه االستقصائي:

 علم المختلفة0لتنمية تفكيرهم وممارسة عمليات ال

 :أ كال المحطات العلمية   

منى ؛ 8.02يمكن تطبيق المحطات العلمية بأشكال عديدة والتي يعتمد تصميمها على طبيعة كل درس ومنها: )نجالء يوسف،  

  أنواع المحطات التعليمية كما يلي:( 2..8؛ سليمان محمد، ۸۱۷۱محمد،

  االستكشافيةالمحطة االستقصائية أو:   

ويل كإضافة طباألنشطة المعملية التي تتطلب إجراء تجربة بسيطة ال يستغرق تنفيذها وقت لنوعية من المحطات ا هذهتختص 

  مادة إلى مادة أو قراءة نتيجة تفاعل ما0

 :المحطة القرائية  

أو  مدرسيوتعرض هذه المحطة مادة قرائية تتعلق بالدرس قد تكون مقال من جريدة أو من االنترنت أو فقرة من الكتاا ال

طة المح هذهأو يضع موسوعة علمية أو مرجعا علميا حيث يقوم التالميذ عند وصولهم إلى   مطوية وغيرها من المواد العلمية

 (Chris ، 2015بقراءة المادة العلمية الموجودة واإلجابة على األسئلة المتعلقة بالمحطة0 )

 

 



 
 
 

 
 

 

 :المحطة اإللكترونية   

كمبيوتر ويقوم التالميذ بمشاهدة عرض تقديمي عن الدرس، أو فالشات أو البحث في يضع المعلم في هذه المحطة جهاز 

 (Spisak, J،0 2014)  االنترنت عن معلومات مرتبطة بالدرس0

 :محطة نعم وال  

مي معين على المعلم أو المكلف بالوقوف عند هذه المحطة على وفي هذه المحطة يطرح التالميذ أسئلة التفسير موقف تعلي

 أن تكون اجابته بنعم وال دون تقديم أية تفسير0 

 :المحطة السمع بصرية 

موا المحطة يقو هفيديو وعند وصول التالميذ إلى هذالمحطة جهاز تسجيل أو تلفاز موصول بجهاز  هذهيضع المعلم في 

ن المادة العلمية المعروضة ثم يجيبون على األسئلة الموجودة في البرنامج اإلثرائی بتشغيل الجهاز ويستمعون ويشاهدو

   المحطة0  بهذهالمتعلقة 

 المحطة الصورية: 

تتميز هذه المحطات بوجود عدد من الصور أو الرسومات، يتصفحها التالميذ ويجيبون على األسئلة المتعلقة بها، وقد يكون 

، أو قصص علمية مصورة، فتساعد التالميذ على تقريب المفاهيم العلمية جاهزاملصقا  مصدر الصور موسوعة علمية، أو

 (22، 8.02هداية زيدان،  0 والخبرات المحسوسة إلى أذهانهم

  االستشاريةالمحطة:   

حيث يقف المعلم في تلك المحطة أو يكلف طالب متفوق بقراءة مادة  المحطة من المحطات المخصصة للخبراء هذهتعتبر 

المحطة بسؤال المستشار الموجود عندها بعض األسئلة  هذهعلمية حول موضوع الدرس ويبدأ التالميذ عند وصولهم إلى 

 (880، 8.02الموجودة عندهم في البرنامج اإلثرائي0 )نجالء يوسف، 

 :متحف الشمع  

لب المعلم من أحد التالميذ بتقمص شخصية علمية مثل أحد العلماء ويرتدي مالبس العصر الذي يعيش فيه وفي هذه المحطة يط

 العالم ومن األفضل أن تكون أمامه نماذج من كتبه ويتحدث عن مادة علمية مرتبطة بموضوع الدرس0

ويستخدم  دد المحطات المستخدمةويمكن للمعلم أن يصمم الدرس وفق كل هذه المحطات وعليه أن يقسم وقت الحصة على ع

صرية المحطة السمع ب -المحطة القرآنية  -المحطة اإللكترونية  -المحطات العلمية األتية )المحطة االستقصائية  الحاليالبحث 

 طالثاني المتوسالمحطة االستشارية ( وذلك عند تدريس وحدات الفصل الدراسي األول لتالميذ الصف  -المحطة الصورية  -

 :وذلك لألسباا األتية هيعة الدرس واألنشطة المستخدمة فيمحطات علمية في الحصة حسب طب2ث يتم استخدام بحي

 0 تالئم محتوى الكتاا المقرر من حيث اإلمكانات المتوفرة00

 محطات يمكن التحكم فيها0 02 المختبر الدراسي ال يستوعب أكثر من 8

 ليها00 يمكن توفير المواد واألجهزة التي نحتاج إ3

 :خطوات التدريس باستراتيجية المحطات العلمية   

 المحطات العلمية كما يلى: باستراتيجيةخطوات التدريس ( ۸۹۲، ۸۱۱۹حدد )أمبو سعيدي والبلوشی،

  تجهيز المواد واألدوات الالزمة للدرس وتوزيعها على محطات التعلم قبل بداية 



 
 
 

 
 

 

 لمحطات التعليمية بتوضيح النقاط التالية: يشرح المعلم للتالميذ طبيعة عرض الدرس من خالل ا 

 أن الدرس سوف يتم عرضه من خالل مجموعة من المحطات كل محطة سوف تركز على جزء من الدرس0  -

 لكل محطة أوراق خاصة بها0 -

 تقسيم الفصل إلى مجموعات0 -

 عن كل محطة على كل مجموعة زيارة جميع محطات الدرس، واإلجابة على األسئلة الواردة في ورقة العمل  -

  0تستوعب أكثر من مجموعة التناوا على محطات الدرس الن المحطة ال -

 وااللتزام بالوقت الذي يحدده المعلم لكل محطة  -

  توزيع أوراق العمل على المحطات التعليمية 

  0بدء العمل 

  0متابعة المجموعات 

 عرض النتائج وغلق النشاط 

 0التقويم 

 إلى مزايا استراتيجية المحطات العلمية في النقاط التالية:(۸۱۷۱نى محمد،ميشير ) علمية:لمميزات المحطات ا ، 

 التغلب على قلة الموارد المتاحة، وتقليل كمية المواد والوقت الالزم لإلعداد0  (0

 خلق فرص للطالا لتحمل المسؤولية عن بيئة التعلم الخاصة بهم (8

 صعوبة0توفير الوقت للمعلم لمساعدة الطالا في المفاهيم األكثر  (3

 بأنفسهم0 التجارا من خالل إجراءالطالا تسهم في تنوع الخبرات النظرية والعملية التي يكتسبها  (2

خالل االكتشاف وهذا ما تنادي به االتجاهات  على المعلومات بأنفسهم من الطالامن خالل حصول  تنمية الثقة بالنفس (2

 الحديثة في التعليم والتعلم

 0الطالاالعلم األساسية لدى تسهم في تنمية عمليات  (6

 0تسهم في تنمية اتجاهات ايجابية نحو العلوم في مجموعات تعاونية الطالامن خالل عمل  االجتماعيةتنمية المهارات  (2

 0إلى مجموعات في الفصل الطالاإضفاء جو من المتعة والتغيير والحركة في الفصل، بعد تقسيم  (2

، المصادر العلمية األصيلة كالموسوعات المحطات العلمية استخدام اتيجيةاسترعرض المصادر العلمية األصيلة: تتيح  (2

 والتثقيفية، وغيرها، و المراجع األصلية0 والقواميس، والنشرات العلمية،

 :أهمية المحطات العلمية 

عملية التعليمية، ال تعد المحطات العلمية أحد االستراتيجيات التدريسية البنائية التي تتمركز حول المتعلم ودوره اإليجابي في

كما أنها تتيح للمعلم أن يصبح ميسر وموجه للعملية التعليمية من خالل التنقل بين المحطات العلمية لدعم الطالا وتشجيع 

 وتحفيز المتعلمين أثناء عملهم0

قا لسرعتهم الفردية، وف فالمحطات التعليمية تساعد الطالا على تكوين دوافع ذاتية للتعلم لدى المتعلمين، والتعلم بشكل مستقل

 للتجريب واالكتشاف وبناء المعرفة، وتقييم تقدمهم مما يكسبهم الثقة في أنفسهم، كما أنها تتيح لهم فرص 



 
 
 

 
 

 

كما أنها تجعل الطالا أكثر نشاطا خاصة إذا كان بإمكانهم تطبيق ما يتعلمونه في المدرسة في حياتهم اليومية كما أنها تسهم 

 (Bulunuz& Jarrett 2010رانهم أثناء التناوا على المحطات العلمية0 )في تكوين عالقات مع أق

  وهناك العديد من الدراسات التي أكدت على أهمية المحطات العلمية منها:

( والتي هدفت إلى التعرف على فاعلية المحطات التعليمية في تدريس في مقرر العلوم Benek& Kocakaya،  8.02دراسة )

مختلفتين تقعان  ينابتدائيتمن مدرستين  االبتدائينمية التحصيل وبقاء أثر التعلم لدى تالميذ الصف السابع والتكنولوجيا في ت

 0وتوصلت الدراسة إلى فاعلية المحطات التعليمية في تنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم ،شرق تركيا

قدرة طالا المدارس الثانوية على حل النظم ( إلى تحديد تأثير محطات التعلم على Thurmon،8.02بينما هدفت دراسة )

وأثبتت الدراسة صحة فرضيتها والتي تنص على أن محطات التعلم ليس لها أي تأثير على قدرة طالا  ،الخطية للمعادالت

لى ع من األبحاث للتعرف على تأثير محطات التعلم بعديدوأوصت الدراسة  ،المدارس الثانوية على حل النظم الخطية للمعادالت

 تحصيل الرياضيات0 

إلى أن استخدام الطالا المعلمين قبل الخدمة استراتيجية المحطات التعليمية في تدريس  (Chris،2015بينما توصلت دراسة )

أسهم في تكوين اتجاهات إيجابية نحو تطبيق استراتيجية المحطات التعليمية لدى  االبتدائيةاللغة االنجليزية لتالميذ المرحلة 

  0االبتدائيةا المعلمين وتالميذ المدارس الطال

على فاعلية المحطات التعليمية القائمة على التعلم التعاوني في تنمية التحصيل العلمي ( ۸۱۷۱محمد،منى كما أكدت دراسة )

  0واألداء التدريسي لدى طالا كلية التربية شعبة الفيزياء والكمياء

ة استراتيجية المحطات التعليمية في تنمية المفاهيم العلمية وعادت العقل المنتجة على فاعلي( ۸۱۷۹،كما أكدت دراسة )السعيد

 لدى طالا المرحلة الثانوية في مادة األحياء

استراتيجية محطات التعلم في تدريس مادة األحياء لتنمية الوعي والفهم النظري لطالا ( ۸۱۷2كما استخدمت دراسة )عمر، 

مقارنة  والفهم لدى المجموعة التجريبية لدراسة إلى فاعلية المحطات التعليمية في تنمية الوعيالصف األول الثانوي، وتوصلت ا

 بالمجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقليدية 

( إلى فاعلية استراتيجية محطات التعلم في تطوير مفاهيم التكنولوجيا لدى Aqel& Haboush،2017وتوصلت دراسية )

 0دس، وأوصت الدراسة باستخدام استراتيجية محطات التعلم في تدريس التكنولوجيا من قبل المعلمينطالبات الصف السا

إلى التعرف على فاعلية المحطات التعليمية في تدريس األحياء على تنمية التحصيل ( Danilo، 2016هدفت دراسة ) بينما

كدت الدراسة على فاعلية المحطات التعليمية في تنمية التحصيل األكاديمي واالتجاه نحو األحياء لدى طالا المرحلة الثانوية وأ

 0 األكاديميواالتجاه نحو األحياء كما أكدت الدراسة على وجود عالقة ارتباطية بين االتجاه نحو األحياء والتحصيل 

دى المعلمين ( إلى التعرف على المفاهيم الخاطئة عن األرض والفضاء لBulunuz & Jarrett، .8.0كما هدفت دراسة )

 علوم األرض مفاهيمأثناء الخدمة في جامعة جنوا شرق أمريكا وتوصلت الدراسة إلى وجود مفاهيم خاطئة لدى المعلمين حول 

وباشتراك المعلمين في ست محطات تعليمية في التدريب العملي حول هذه  االبتدائيةو الفضاء التي يتم تدريسها في المرحلة 

معلمين بعديا، كما أشارت الدراسة إلى أهمية استخدام المحطات التعليمية في برامج إعداد المعلمين المفاهيم تحسن مستوى ال

 0وجميع المراحل التعليمية االبتدائيةوالتدريس بها في المرحلة 

 



 
 
 

 
 

 

 وتنميت  من خالل مادة العلوم: ثانيا الخيال العلمي

 Science Fictionأوال: ماهية الخيال العلمي 

من المصطلحات الهامة التي ينبغي تنميتها لدى المتعلمين بمختلف المراحل  Science Fictionال العلمي يعد مصطلح الخي

( 2۷۲؛ ۸۱۱۹(0 ويشير )مازن،  S.Fالتعليمية من خالل مادة العلوم، وللتبسيط تم االستعاضة عن هذا المصطلح باالختصار )

ا ل، فمبراء كل إبداع واختراع، كما يعد أحد المنافذ الهامة لدراسة المستقإلى أن الخيال العلمي يعد هو القوة األساسية الفعالة و

تم التوصل إليه؛ إال وكان يسبقه خيال العلمي، فبدون وجود الخيال العلمي لما تمكنت البشرية من  يمن اختراع أو اكتشاف علم

 يث يهدف في األساس إلى دفع العقل للتفكير فيالعلمية المختلفة، ح واإلنجازاتالوصول إلى ما هي عليه اآلن من االكتشافات 

آفاق أكثر سعة، وتنمية تفكير المتعلمين بشكل علمي، وإكسابهم القدرة على حل ما يواجههم من مشكالت حياتية والجدير بالذكر 

نسان وتطلعاته في ؛ فالخيال العلمي يرتبط بحاجات اإلFantasy( يختلف عن الفنتازيا S.Fأن نشير هنا إلى أن الخيال العلمي )

ذي يجعل علمية سليمة، األمر ال مبادئالسيطرة على الواقع الذي يعيشه، ويمكن أن يتحقق في المستقبل؛ ولهذا فإنه يؤسس على 

منه مادة لالكتشافات واالختراعات العلمية0 أما الفنتازيا فهي تجاوز الحدود الزمان والمكان دون أن تقوم على أي أسس علمية، 

، ۸۱۱۹ياط جامخا ال يتوقف عند حدود معينة، وال يمكن أن يتحقق في المستقبل أو في أي زمن أخر0 )الميهي، نويجي، أي تعد خ

عبد الفتاح، )؛ (۸۱۱۱، يالشافع؛ )(Cavanaugh& Cavanaugh 2004)؛ (8.02، ويتفق كال من )مصطفی( ۸۹۱

نشاط عقلي يساعد التالميذ على تقديم تصورات ( على أن الخيال العلمي هو Roman، 2017)؛ (۸۱۷۹نوير، )؛ (۸۱۷2

ذهنية فريدة ومبتكرة ألشياء جديدة مرتبطة بمجال العلوم مثل األدوات، واألجهزة العلمية؛ وذلك استنادا إلى خبراتهم العلمية 

لعلم واالكتشافات ستقبل اية المئالعلمية الحاضرة، والرؤية التنب اإلمكانات حهيتتحقائق علمية، وفي ضوء ما  السابقة المبنية على

 0والتطورات العلمية الحديثة

وفي ضوء ما سبق تم تعريف الخيال العلمي إجرائيا في البحث الحالي بأنه " نشاط عقلي تخيلي يقوم به تالميذ الصف الثاني 

بطة بمادة العلوم من لمرت؛ ويتم فيه التنبؤ بما سيحدث للعلم من تطور في المستقبل للمساهمة في حل مشكالته المختلفة االمتوسط

خالل وحدتي )الغالف الجوي وحماية كوكب األرض، والحفريات وحماية األنواع من االنقراض( بشرط أن يكون هذا التخيل 

مبني على أسس وحقائق علمية سابقة0 ويمكن االستدالل عليه من متوسط درجات التالميذ )مجموعة البحث( في مقياس الخيال 

 الغرض"0 العلمي المعد لهذا

 ثانيا: أهمية تنمية الخيال العلمي من خالل مادة العلوم:

يعد تنمية الخيال العلمي من خالل مادة العلوم أحد األهداف الحديثة للتربية العلمية، وتتطلب تنميته تضافر جهود جميع المؤسسات 

 منطلقات ومتطلبات العلم الحديث، التربوية، كما ينبغي أن نوضح للتالميذ أن الخيال العلمي هو األكثر ارتباطا ب

فاإلنجازات واالكتشافات العلمية الحالية كانت في السابق خيال علمي أي يمكن القول بأنه ال يوجد إبداع بدون وجود الخيال 

( أن مادة العلوم تساعد في تنمية  Cavanaugh& Cavanaugh, 2004؛  8.02العلمي وفي هذا الصدد أشار )عبد الفتاح، 

ل العلمي لدى التالميذ، وفي تحسين اتجاهاتهم نحو العلم، حيث تتيح لهم الفرصة لدراسة الموضوعات العلمية المتنوعة الخيا

 التي تسهم في تنمية خيالهم العلمي مثل الكون، الغالف الجوي، اإلشعاع، الفضاء، الصواريخ، الجينات، والطفرات0000 إلخ0

في دراسة وفهم المستقبل وإيجاد حلول متنوعة لما يستجد فيه من مشكالت عن طريق كما أن الخيال العلمي يساعد التالميذ 

 تنمية قدرة التالميذ على التخيل واإلبداع، أي يساعدهم أن يصبحوا علماء ومخترعين في المستقبل، 



 
 
 

 
 

 

يتحدد  المختلفة، والتي ومن ثم يساهموا في نهضة وتقدم بالدهم، كما يساعدهم أيضا في إيجاد حلول إبداعية ومتنوعة للمشكالت

على إثرها وجود اإلنسان على وجه األرض مثل مشكلة االحتباس الحراري، وتأكل طبقة األوزون، ومشكلة الزيادة السكانية 

  (2..8)مازن،  والتي يمكن تقديمها من خالل الموضوعات العلمية المختلفة المرتبطة بمادة العلوم0

أن تنمية الخيال العلمي من خالل مادة العلوم يساعد بشكل منهجي على استكشاف  (Roman, 2017)واستكماال لما سبق أشار 

وفهم العالقات المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع، والتنبؤ بالسيناريوهات المحتملة في المستقبل، وفهم القضايا 

مة في تنمية الخيال العلمي من خالل مادة العلوم عن والمشكالت المستقبلية وإيجاد حلول إبداعية ومتنوعة لها، ويمكن المساه

( فهي تعد أحد الجوانب التطبيقية التي تساعد في إحداث التكامل بين التخصصات STEMطريق تطبيق المناهج التكاملية )

 0المختلفة

العلوم؛ إال أن )سالمة، وعلى الرغم من األهمية المشار إليها سابقا والمتعلقة بضرورة تنمية الخيال العلمي من خالل مادة 

أشار بأن مناهج العلوم بأوضاعها الحالية قاصرة عن تحقيق األهداف المرجوة منها، كما أنها تتصف بالعجز فيما يتعلق ( ۸۱۷۲

وخفض روح االبتكار واإلبداع لدى المتعلمين؛ ولهذا أشار بضرورة االهتمام بتنمية الخيال العلمي المبدع  العلميبإشباع الخيال 

ن خالل مناهج العلوم؛ وذلك ألن تنميته تعد ضرورة تربوية مستقبلية، وهذا ما يهدف البحث الحالي لمحاولة تحقيقه من خالل م

 0المحطات العلمية استراتيجيةاستخدام 

 

  ثالثا: الممارسات التربوية الواجب مراعاتها من قبل معلم العلوم لتنمية الخيال العلمي لدى تالميذه:

ة من الممارسات التي يجب على معلم العلوم مراعاتها لتنمية الخيال العلمي لدى تالميذه من خالل مادة العلوم وتتحدد توجد مجموع

 فيما يلي:( ۸۱۷۱هذه الممارسات كما أشار )سرور، الحسيني، 

 يسمح بإطالق خيال التالميذ في حدود مقبولة0  -

 0 يشجع التالميذ على تقبل األفكار الغريبة أو الطريفة -

 يستخدمها0 يستثير انتباه التالميذ من خالل التنويع في طرق واستراتيجيات التدريس التي -

 المادة بحياتهم العملية0  يساعد تالميذه على فهم المادة العلمية ويشجعهم على التخيل وذلك لربط -

ستتتتتتطالع فكيرهم العلمي وحب االالتنمية ت يتيح الفرصة لتالميذه على ممارسة األنشطة العلمية المختلفة بأنفسهم، وذلك -

 لديهم0 

على التفكير، من خالل العمل على  ينمي ثقة التالميذ بأنفستتتتتتهم؛ وذلك من خالل توفير الفرص المناستتتتتتبة لمستتتتتتاعدتهم -

 تحسين قدراتهم ومهاراتهم التفكيرية0 

 في حلول خيالية لها0 منهم التفكير يستخدم األسئلة مفتوحة النهاية داخل األنشطة التي يمارسها تالميذه ويطلب -

يقرأون أو يالحظون من ظواهر علمية  يشتتتتتتجع التالميذ على البحث وطرح األستتتتتتئلة المتنوعة حول ما يستتتتتتمعون أو -

 0مختلفة

 

 



 
 
 

 
 

 

 الدراسات السابقة التي اهتمت بتنمية الخيال العلمي من خالل مادة العلومرابعا: 

خيال العلمي، تالحظ أن بعض الدراسات استخدمت الخيال العلمي من خالل استقراء الدراسات والبحوث السابقة التي اهتمت بال

کمتغير مستقل، والبعض اآلخر من الدراسات استخدمته كمتغير تابع كما هو متبع في البحث الحالي؛ وهدفت التنمية الخيال 

 هذه الدراسات: العلمي من خالل مادة العلوم عن طريق استخدام استراتيجيات تدريسية وبرامج تعليمية متنوعة ومن 

التي توصلت إلي فاعلية برنامج قائم على المحاكاة الحاسوبية في تنمية الخيال العلمي وبعض ( ۸۱۷۱دراسة )سرور، الحسيني، 

عمليات العلم األساسية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، وتم فيها إعداد مقياس للخيال العلمي لتحديد مستوي التالميذ فيه، وقد أوصت 

 رة تنمية الخيال العلمي لدى التالميذ من خالل تطوير مواد العلوم لمساعدتهم على مواجهة تحديات المستقبل0بضرو

بين التفكير االستداللي المنطقي لدى معلمي العلوم بالمرحلة  االرتباطيةلتحديد طبيعة العالقة ( ۸۱۷۱،ودراسة )مجدي إسماعيل

الخيال العلمي لدى التالميذ، وأظهرت النتائج أن أهداف مناهج العلوم ال تتضمن تنمية  االبتدائية أثناء أدائهم التدريسي ومستوى

على تناول موضوعات علمية تحث التالميذ على التصور والتخيل  زال تركالخيال العلمي، وأن محتوى مناهج العلوم االبتدائية 

 العلمي0

عية أن بعض موضوعات العلوم ما زالت موضع خوف من خالل دراسة استطال( وتوصلت ۸۱۷۷ودراسة )إيمان الشحرى، 

( وخاصة مواد الفيزياء %60(، كما أن الشكوى المستمرة من صعوبة بعض الموضوعات بنسبة )%22وقلق للمتعلمين بنسبة )

 0والكيمياء واألحياء، وأن المتعلمون ال يفضلون األسئلة التي تحتاج إلى تفكير أو تخيل حلول مبتكرة جديدة

التي توصلت إلي فعالية برنامج إثرائي في مادة العلوم قائم على تنوع استراتيجيات تدريسية لتنمية ( ۸۱۷۲) هدهود، ودراسة 

 الخيال العلمي وعادات العقل التالميذ المرحلة اإلعدادية، وتم فيها إعداد مقياس للخيال العلمي لتحديد مستوي التالميذ فيه0 

توصلت نتائجها إلى فاعلية االستراتيجية اإلثرائية المقترحة في تنمية الخيال العلمي واالتجاهات ( التي ۸۱۷٤ودراسة )عبد الفتاح، 

ضرورة وأوصت ب ،نحو العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، وتم فيها إعداد مقياس للخيال العلمي لتحديد مستوي التالميذ فيه

 تدريس مادة العلوم بفروعها المختلفة0 تنمية الخيال العلمي باعتباره هدف أساسي من أهداف 

التي خلصت إلى فاعلية االستراتيجية المقترحة القائمة على نظرية المخططات العقلية في تنمية الخيال ( 8.02، ودراسة )سليمان

لتحديد  علميالعلمي والحل اإلبداعي للمشكالت والتحصيل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، وتم فيها إعداد اختبار للخيال ال

 0مستوي التالميذ فيه

( والتي خلصت إلى وجود ضعف في مستوى الخيال العلمي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ۸۱۷2ودراسة )محمد عبد الرازق،

 مع ندرة استخدام استراتيجيات تدريس جديدة لتنمية الخيال العلمي وبيان أثرها على نمو االتجاهات نحو العلوم؛

التي أظهرت نتائجها فعالية استراتيجية العصف الذهني المدعوم بالوسائط المتعددة في تنمية بعض ( 8.02، ودراسة )شومان

األزهرية في مادة العلوم، وتم فيها إعداد اختبار للخيال جوانب الخيال العلمي والتحصيل األكاديمي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

 العلمي لتحديد مستوي التالميذ فيه0 

( التي خلصت إلي فاعلية استخدام المدونات اإللكترونية في تعليم الفيزياء على تنمية الخيال العلمي ۸۱۷۹سة )الرحيلي، ودرا

 0لدى تالميذ المرحلة الثانوية، وتم فيها إعداد مقياس للخيال العلمي لتحديد مستوي التالميذ فيه

اإلعدادية في ضوء نظرية التعلم القائم على المخ لتنمية  لمرحلة( التي هدفت لتطوير منهج العلوم با۸۱۷۱ودراسة )الحطيبي، 

 عمليات العلم والخيال العلمي، وتم فيها إعداد مقياس للخيال العلمي لتحديد مستوي التالميذ فيه،



 
 
 

 
 

 

ي مادة فوقد أسفرت نتائجها عن فاعلية نظرية التعلم القائم على المخ في تنمية عمليات العلم والخيال العلمي والتحصيل الدراسي  

 0العلوم لدى تالميذ المجموعة التجريبية

يتضح من خالل عرض نتائج الدراسات السابقة فاعلية استخدام االستراتيجيات التدريسية والبرامج التعليمية المستخدمة في تنمية 

من قبل  المحطات العلمية تيجيةاستراالخيال العلمي من خالل مادة العلوم بفروعها المختلفة لدى التالميذ؛ إال أنه لم يتم استخدام 

كما  ،المتوسطةتنمية الخيال العلمي من خالل مادة العلوم؛ ولهذا هدف البحث الحالي لمحاولة تحقيق ذلك لدى تالميذ المرحلة ل

عداد إاتضح أيضا من خالل عرض الدراسات السابقة أنها أعدت مقاييس لقياس الخيال العلمي لدى التالميذ ماعدا دراستين تم فيهم 

(؛ وقد تم االتفاق مع الدراسات التي أعدت مقاييس 8.02، ؛ وشومان۸۱۱۱اختبارات القياس الخيال العلمي وهما دراستا )عطية، 

 0مقياس للخيال العلمي في البحث الحالي لمناسبته مع التعريف اإلجرائي المحدد في البحث إعدادللخيال العلمي، حيث تم 

 

 فروض البحث:

 طار النظري والدراسات السابقة تم صياغة فروض البحث الحالي على النحو التالي:بعد استقراء اإل

درجات التالميذ بالمجموعتين التجريبية والضتتابطة  ( بين متوستتطي0..يوجد فرق ذو داللة إحصتتائية عند مستتتوي داللة ) 00

 التجريبية المجموعة في التطبيق البعدي لمقياس الخيال العلمي ككل وفي كل بعد من أبعاده لصالح تالميذ

 :Research Procedures إجراءات البحث

 :البحث الحالي في المراحل اآلتية لإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فروضه تمثلت إجراءات

والقائم على المحطات العلمية في تدريس العلوم  في تنمية الخيال العلمي لدى تلميذات  المقترحتحديد فلس ة البرنامج أوال: 

 صف الثاني المتوسط0  ال

بمنهج  "المخاليط والمحاليلاالولى الفصل الثاني  وحدةالوالتي تم تدريس  تحديد أسس استراتيجية المحطات العلميةثانيا: 

العلوم في ضوئها، لتنمية الخيال العلمي لدى تلميذات الصف الثاني المتوسط، والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم 

مجاال للدراسة الحالية وذلك لألسباا المخاليط والمحاليل الفصل الثاني ولقد اختار الباحث الوحدة األولى  (،8.80/8.88)

 دة على مجموعة كبيرة من المفاهيم والمعلومات،حالتالية: إحتواء الو

ومهام مختلفة، وإنه لمن المهم إعادة صياغة دروس هذه الوحدة في ضوء استراتيجية المحطات العلمية في صورة أنشطة  

 تشجيع التالميذ على التوصل ألفكارهم وتنمية الخيال العلمي لديهم0

  تصميم وإعداد المواد التعليمية:لثا: ثا

 إعداد كتيب التلميذ0  00

 إعداد دليل المعلم0  80

 .  الستراتيجية المحطات العلميةإعداد كتيب التلميذ وفقا  (1)

وضوعات الدراسة بأفضل النتائج وممارسة خطوات وإجراءات التعلم على تعلم م عينة البحثويهدف إلى مساعدة تالميذ 

 وذلك لتنمية الخيال العلمي0استراتيجية المحطات العلمية باستخدام 



 
 
 

 
 

 

س، تحديد أساليب ووسائل التدري، "، وتحديد أهدافهاالمخاليط والمحاليل"  الفصل الثاني األولىالوحدة وتشتمل اختيار  

 التقويم0 تحديد أساليب ،لمادة وتركيبها ومصادرهاواألنشطة الخاصة بوحدة "ا

بعض  ،استراتيجية المحطات العلمية)مقدمة الدليل، كيفية التدريس باستخدام  اعداد دليل المعلم وقد احتوى الدليل على:( ۳)

ني الثالصف التوجيهات التي يجب مراعاتها أثناء التدريس، األهداف العامة لتدريس الوحدة األولى من كتاا العلوم ل

الجدول الزمني الخاص بتدريس موضوعات الوحدة األولى خطة لتدريس كل موضوع من موضوعات الوحدة  المتوسط،

خطة  ،رس(كل د تطلبهايوتشمل: )أهداف كل درس، األفكار الرئيسية المتضمنة بالدرس، األدوات والوسائل التعليمية التي 

ة وتوزيع : )تشكيل المجموعات التعاونياالتيبحيث يشمل  ة المحطات العلميةاستراتيجيالسير في الدرس والتي تعتمد على 

األدوار فيما بينهم، تحديد المعرفة المسبقة من التالميذ في صورة تقارير عن طريق اإلجابة عن بعض األسئلة الذاتية 

عرض ت عمل تعاونية ثم يقوم التالميذ بأداء األنشطة الواردة بكتيب التلميذ وذلك في مجموعا ،الموجهة لهم في كتيب التلميذ

 ئلة الواردة في كل مهمة أو نشاط0إليه من نتائج واستنتاجات وحلول لألس ما توصلوا

 :األهداف العامة للوحدة  

 بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة يجب أن تكون الطالبة قادرة على أن:  

 0التمييز بين الصفات الفيزيائية والكيميائية للمادة -0

 استنتاج مفهوم المادة0 -8

 تذكر مفهوم الذرة0 -3

 شرح تركيب الذرة0 -2

 توضيع القاعدة العامة للتوزيع اإللكتروني0 -2

 والمركب0 التمييز بين العنصر -6

 تقدير أهمية المواد المختلفة حولنا0 -2

 0معرفي التركيب الجزيئي للمادة -2

 ذكر التركيب الذري للعناصر المختلفة0 -2

 ذكر رموز بعض العناصر0  -.0

 مقياس الخيال العلمي() اعداد أداة الدراسة: :عاراب

 مر إعداد مقياس الخيال العلمي بالخطوات التالية:۔

  تحديد الهدف من المقياس:

الوحدة بهدف المقياس إلى قياس قدرة تالميذ الصف الثاني المتوسط على الخيال العلمي من خالل المواقف والمشكالت المرتبطة 

 0 مخاليط والمحاليل(ال)األولى الفصل الثاني 

 



 
 
 

 
 

 

  تحديد مصادر ا تقاق أبعاد المقياس:

تم اشتقاق أبعاد مقياس الخيال العلمي من مصادر متنوعة مثل: الدراسات واألبحاث السابقة التي تناولت الخيال العلمي، ومقاييس 

، ؛ 8.02؛ شومان، 8.02ن، ؛ سليما۸۱۷۲؛ هدهود، ۸۱۷۱الخيال العلمي المتنوعة ومن هذه المصادر: )سرور، الحسيني، 

 0(۸۱۷۱؛ الحطيبي، 8.02الرحيلي، 

  تحديد أبعاد المقياس:

 بناء على الخطوة السابقة تم تحديد أبعاد المقياس والتي تحددت فيما يلي:

 ةواقعية تتعلق بموضتتتتوعات الوحد ومشتتتتكالتالبعد األول: القدرة على تقديم تصتتتتورات وحلول مستتتتتقبلية لمواقف  00

 0ةالمختار

د الثتاني: القتدرة على التنبؤ ببعض األفكتار والحلول الخيتاليتة العلميتة البعض المواقف والقضتتتتتتايا االفتراضتتتتتتية البعت 80

 0ةالمختار ةالمتعلقة بموضوعات الوحد

 صياغة م ردات المقياس في صورت  المبدئية:

ذ لتقديم ية؛ إلتاحة الفرصة للتالميفي ضوء البعدين المحددين سابقا، تم صياغة مفردات المقياس في صورة أسئلة مفتوحة النها

أكبر قدر ممكن من األفكار الخيالية العلمية؛ ولتحقيق ذلك تم اختيار هذا النوع من األسئلة، وتتعلق هذه األسئلة ببعض المواقف 

لدراسي ا الفصل في مادة العلوم المتوسطعلى تالميذ الصف الثاني  ةالمقرر ةالمختار ةوالمشكالت المرتبطة بموضوعات الوحد

 االول، الفصل الثاني0

مفردات لكل بعد من أبعاد مقياس الخيال العلمي، ( ۱( مفردة موزعين بمعدل )02وقد تكون المقياس في صورته المبدئية من )

اة وقد تم مراع ،بحيث تتكون كل مفردة من سؤال مصاغ بصورة واضحة من الناحية العلمية واللغوية، ومكان مخصص لإلجابة

ن البعد تعبر المفردة ع -من االعتبارات عند صياغة مفردات المقياس وتتمثل في أن )تعبر المفردة عن فكرة واحدة فقط مجموعة 

تصاغ  -من حيث مضمونها وأسلوبها في الصياغة  المتوسطتتناسب المفردة مع مستوي تالميذ الصف الثاني  -الذي تندرج تحته 

 والعلمية وبلغة بسيطة وخالية من الغموض(0المفردة بشكل صحيح من الناحية اللغوية 

ثم يطلب من التلميذ قراءة هذه المفردات بعناية ودقة، واإلجابة عنها من خالل تقديم أكبر عدد ممكن من الحلول واألفكار الخيالية 

 العلمية للقضايا والمشكالت والمواقف المطروحة0

 ضبط المقياس إحصائيا: 

 ل التحقق من صدقه وثباته وحساا زمنه على النحو التالي:تم ضبط المقياس إحصائيا من خال

 تم التحقق من صدق االختبار من خالل اآلتي: . صدق االختبار:1

على مجموعة من السادة المحكمين وبلغ عددهم  تم التحقق من صدق المحتوي للمقياس من خالل عرضه أ. صدق المحتوى:

 (؛ 0يس العلوم )ملحق من المتخصصين في مجال المناهج وطرق تدر( ۱)



 
 
 

 
 

 

اط كل ، مدي ارتب(البحث المتوسط )عينةوذلك إلبداء آرائهم في )مدي مالءمة تعليمات المقياس لمستوي تالميذ الصف الثاني 

مفردة بالبعد التي تندرج تحتها، مدي كفاية المفردات القياس كل بعد من األبعاد المحددة للمقياس، دقة الصياغة اللغوية، إضافة ما 

ونه من مالحظات، وتعديل أو حذف ما يرونه غير مناسب(0 وقد تم األخذ بالتوجيهات المختلفة، وإجراء التعديالت المقدمة من ير

 0قبل السادة المحكمين

حساا معامل االرتباط بين درجة كل بعد،  طريقتم حساا صدق االتساق الداخلي للمقياس عن  ب. صدق االتساق الداخلي:

جة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس، وقد تم حساا ذلك باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية والبعد األخر، ودر

(SPSS ) 

غير  دينه حائلاألولى بم المتوسطةبعد تطبيق المقياس تطبيقا استطالعيا على مجموعة من تالميذ الصف الثاني المتوسط بمدرسة 

 (0جدول )( تلميذا وتلميذة، ويمكن توضيح هذه النتائج من خالل 22ساسية، وقد بلغ عددهم )المجموعة المشاركة في التجربة األ

 التالي:

 االتساق الداخلي لمقياس الخيال العلمي (1جدول )

 المقياس ككل البعد الثاني البعد األول أبعاد المقياس م

البعد األول: القدرة على تقديم تصورات وحلول مستقبلية لمواقف  

 واقعية تومشكال

   ـــــــ

البعد الثاني: القدرة على التنبؤ ببعض األفكار والحلول الخيالية العلمية  

 االفتراضيةلبعض المواقف والقضايا 

  ــــــــ 0..0

 ــــــــ 1..0 6..0 المقياس ككل 

 

رجات كل من البعد األول والثاني وبين د( ۱۱,.هي )  السابق أن قيمة معامل االرتباط بين بعدي المقياس (0جدول )يتضح من 

 (،0.0.وهي معامالت ارتباط دالة عند مستوي ) (020. -023.) على الترتيب هي والدرجة الكلية للمقياس

وتشير إلى وجود درجة مناسبة من صدق االتساق الداخلي بين األبعاد وبعضها وبين بعدي المقياس والدرجة الكلية للمقياس ككل؛  

 ن صدق االتساق الداخلي لمقياس الخيال العلمي، وعليه يمكن الوثوق فيه وتطبيقه على مجموعة البحث األساسيةوبذلك تم التحقق م

 تم التحقق من ثبات المقياس من خالل اآلتي: ثبات المقياس:. ۳

ائية للعلوم إلحصتم حساا معامل ثبات المقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية لسبيرمان وبراون باستخدام برنامج الحزمة ا

( على درجات المقياس التي تم الحصول عليها من التطبيق على نفس مجموعة الدراسة االستطالعية، وقد SPSSاالجتماعية )

وهي تعبر عن معامل ثبات مقبول جدا، وتدل على أن المقياس يتحقق فيه شرط الثبات،  (028.) بلغ معامل ثبات المقياس ككل

 0لوثوق في نتائجه واالطمئنان لتطبيقه على مجموعة البحث األساسيةويعطي مؤشرا إلمكانية ا



 
 
 

 
 

 

 تم حساا زمن المقياس من خالل اآلتي: . زمن المقياس:۲

تم حساا الزمن الالزم لإلجابة عن المقياس عن طريق جمع الزمن الذي استغرقه كل تلميذ في اإلجابة على المقياس على العدد 

 ( دقيقة22ة االستطالعية، وتبين أن الزمن المستغرق لإلجابة عن المقياس وقراءة تعليماته هو )الكلي للتالميذ في مجموعة الدراس

 المقياس في صورت  النهائية:

( مفردة، 02(، والذي تكون من )2بعد التحقق من صدق المقياس وثباته أمكن التوصل إلى المقياس في صورته النهائية )ملحق 

دة، حيث يعطي التلميذ درجة على كل استجابة خيالية بشرط أن تكون مقبولة علميا، حيث ( درجات لكل مفر2وقد تم تخصيص )

 تم االعتماد في تقدير درجات المقياس على بعد الطالقة )كثرة االستجابات الخيالية العلمية(0

عدد من  عية؛ حيث أن أقصيوقد تم االقتصار على هذا العدد من االستجابات بناء على استجابات التالميذ في التجربة االستطال 

درجة، ( ۱۱( استجابات؛ وبذلك تكون النهاية العظمي للمقياس )2االستجابات حول أي مفردة من مفردات المقياس لم يتعد )

 ات على بعدي مقياس الخيال العلميتوزيع المفرد (8جدول )صفر0 ويوضح  الصغرىوالدرجة 

 يال العلميتوزيع الم ردات على بعدي مقياس الخ (2جدول )

البعد األول: القدرة على تقديم تصورات  أبعاد المقياس

 ومشكالتوحلول مستقبلية لمواقف 

 واقعية

البعد الثاني: القدرة على التنبؤ ببعض األفكار 

والحلول الخيالية العلمية لبعض المواقف والقضايا 

 االفتراضية

 المجموع

أرقام 

 المفردات
0 - 2 8 - 11 11 

 0. 63 63 الدرجة

 

 خامسا: إجراءات تن يذ التجربة الميدانية للبحث:

 تحددت إجراءات تنفيذ التجربة الميدانية للبحث الحالي في الخطوات التالية:

 إجراءات ما قبل التطبيق:. ۰

 قبل البدء في تنفيذ تجربة البحث الميدانية تم إجراء الخطوات التالية:

( ۲۱المجموعة التجريبية وقوامها ) ليمثل 0األولى بمدينه حائل المتوسطةن مدرسة م المتوسطللصف الثاني ( 0۷/۸ اختيار فصل )

( ۲۲ليمثل المجموعة الضابطة وقوامها ) 0بمدينه حائل ۸۲ المتوسطة من مدرسة المتوسطللصف الثاني ( 2/۸تلميذة، وفصل )

 0تلميذة، وهذه المدارس

وخطوات  المحطات العلمية باستراتيجيةتالميذ المجموعة التجريبية؛ وذلك لتعريفهم  0 االجتماع معل التعليميةئحاتتبع إدارة 

 حلول لها عن طريق استخدام األسئلة التحفيزية المتضمنة0 تنفيذها، مع ذكر أمثلة ومشكالت متنوعة وإتاحة الفرصة لهم إليجاد



 
 
 

 
 

 

 ستراتيجيةالجريبية وإعطائها نسخة من دليل المعلم المعد وفقا عقد لقاء مع معلمة العلوم التي تقوم بالتدريس لتالميذ المجموعة الت

دة مع التالميذ، وتدريبها على كيفية مساع المحطات العلمية استراتيجيةعلى خطوات تطبيق  ، كما تم تدريبهاالمحطات العلمية

باستخدام لمتوسط اتارتين للصف الثاني التالميذ على إيجاد حلول متنوعة وإبداعية للمشكالت المختلفة المتضمنة في الوحدتين المخ

 0المحطات العلمية استراتيجية

 . التطبيق القبلي ألداة البحث:2

تم تطبيق أداة البحث والمتمثلة في )مقياس الخيال العلمي( قبليا على تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة؛ وذلك للتأكد من 

 في قدرتهم على الخيال العلمي قبل البدء في تدريس الوحدتين، وقد تم التصحيح،تكافؤ تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة 

ورصد درجات المجموعتين، وإجراء المعالجات اإلحصائية عليها، ويوضح الجدول التالي نتائج التطبيق القبلي ألداة البحث على 

 المجموعتين التجريبية والضابطة

طي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لمقياس قيم "ت" وداللة ال روق بين متوس (6جدول )

  الخيال العلمي

 األبعاد
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الداللة  "ت"قيمة 

 االحصائية

 البعد األول
 8062 06032 32 التجريبية

.062 

غير دالة 

 احصائيا

 8023 02022 32 الضابطة

 البعد الثاني
 8063 02002 32 التجريبية

00.8 
 8023 02022 32 الضابطة

 المقياس ككل
 2003 30022 32 التجريبية

0003 
 2023 3.022 32 الضابطة

 ما يلي:  (3جدول )يتضح من خالل 

اس الخيال العلمي مقيلق القبلي والضابطة في التطبي 0ال توجد فروق ذو دالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية

 الخيال العلميمقياس في  لياككل وأبعاده المختلفة؛ مما يشير إلى تكافؤ مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( قب

 . التدريس للمجموعتين التجريبية والضابطة:۲ 

سية وفقا للخطة الزمنية الموضوعة درا اتفتر( .۷حصة دراسية بمعدل ) (.8)المختارتيناستغرق تطبيق الوحدتين الدراستين 

المحطات  جيةاستراتي)من قبل وزارة التربية والتعليم؛ حيث بدأ التدريس الفعلي للمجموعة التجريبية التي تدريس باستخدام 

لتدريس هي ام(، كما انت /    /    الموافق )  المعتادة( من يوم األحد  باالستراتيجية)التي تدريس  والمجموعة الضابطة التعليمية(

 م(0/     /        الفعلي للمجموعتين التجريبية والضابطة يوم الخميس الموافق )

 



 
 
 

 
 

 

 البحث:  ة. التطبيق البعدي ألدا1

بعديا على تالميذ المجموعتين التجريبية  (البحث )مقياس الخيال العلمي ةبعد االنتهاء من تدريس الوحدتين، تم تطبيق أدا

ظروف التي خضع لها التطبيق القبلي، وتم رصد درجات التالميذ بالمجموعتين ومعالجتها إحصائيا والضابطة، بنفس الشروط وال

 ستراتيجيةاللكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين في التطبيق البعدي؛ وذلك بهدف الكشف عن فاعلية 

 0في تنمية الخيال العلمي المحطات العلمية

 وت سيرها عرض نتائج البحث 

 أوال: عرض النتائج:

 :بمقياس الخيال العلميالمتعلقة نتائج البحث عرض . ۰ 

على سؤال البحث ما فاعلية البرنامج المقترح القائم على المحطات العلمية في تدريس العلوم في تنمية الخيال العلمي لدى  لإلجابة

 تلميذات الصف الثاني المتوسط؟

 تم صياغة الفرض التالي:

( بين متوسطي درجات التالميذ بالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  0.2.عند مستوى داللة )  إحصائيافرق دال يوجد 

 لصالح تالميذ المجموعة التجريبية0 ككل وفي كل بعد من أبعاده في التطبيق البعدي لمقياس الخيال العلمي

 22 رنامجباستخدام ب إحصائياومعالجتها ن التجريبية والضابطة وللتحقق من هذا الفرض تم رصد درجات التالميذ بالمجموعتي

version IBM SPSS Statistics  اختبار "ت" لعينتين مستقلتين بهدف الكشف عن داللة الفروق بين متوسطي  إجراءمن خالل

( النتائج التي تم 2دول )ج ح، ويوضفي التطبيق البعدي لمقياس الخيال العلميين التجريبية والضابطة تدرجات تالميذ المجموع

  التوصل اليها0

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم "ت" وحجم التأثير للتطبيق البعدي لمقياس الخيال العلمي في كل بعد من أبعاده  (1جدول )

 لتالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة وفي المقياس ككل

مقياس 

الخيال 

 العلمي

الدرجة 

 الكلية

 وعةالمجم

 التجريبية

 المجموعة

 الضابطة
قيمة 

 "ت"

 قيمة

2 

 قيمة

d 

مقدار 

حجم 

 التأثير
 2ع 2م 1ع 1م

البعد 

 األول
 كبير 2023 022. 82022 8028 060.2 30.6 30022 32

البعد 

 الثاني
 كبير 2028 023. 38020 8022 02080 8000 38028 32



 
 
 

 
 

 

المقياس 

 ككل
 كبير 20.2 022. 32026 2022 30002 3022 62020 .2

 (0 ۱۲عند درجة حرية ) (8066) حيث أن قيمة "ت" الجدولية( ۱۷,." دالة عند مستوي )* قيمة "ت

 ما يلي: ( 2)جدول يتضح من خالل 

( بين متوسطي درجات التالميذ بالمجموعتين التجريبية والضابطة في 0.0.0 وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 ىمما يشير إل التجريبية، لبعدي لمقياس الخيال العلمي في كل بعد من أبعاده وفي المقياس ككل لصالح تالميذ المجموعةالتطبيق ا

 صحة الفرض الثاني

المحطات  استراتيجيةالمتغير المستقل ) ى( ويمكن إرجاع ذلك إل022.أن التباين الكلي في المتغير التابع )الخيال العلمي( يساوي )-

 في تنمية الخيال العلمي0 االستراتيجيةلهذه  مما يشير إلى وجود تأثير كبير (،العلمية

( بالنسبة لبعدي d( في تنمية الخيال العلمي كبيرة فقد بلغت قيمة )المحطات العلمية استراتيجيةقيمة حجم تأثير المتغير المستقل ) -

عن حجم تأثير كبير للمتغير المستقل في تنمية الخيال  تعبر ، وهي قيم(20.2)وللمقياس ككل  (2028، 2026) على التوالي المقياس

 المستقل كما هو موضح في، مما يشير إلى وجود تأثير كبير للمتغير (02.) ( أكبر من القيمة المرجعيةdالعلمي وذلك ألن قيمة )

 في تنمية الخيال العلمي 

 : الصف الثاني المتوسطلمي لدى تالميذ في تنمية الخيال العالمحطات العلمية  استراتيجيةحساا فاعلية  -

في تنمية الخيال العلمي تم حساا المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في المحطات العلمية  استراتيجيةللتحقق من فاعلية 

 التالي:( 2التطبيق القبلي والبعدي لكل بعد من أبعاد المقياس وللمقياس ككل ويمكن توضيح ذلك من خالل جدول )

 المحطات العلمية في تنمية الخيال العلمي استراتيجيةقيمة معدل الكسب لبالك وداللت  للكشف عن فاعلية ( 3ل )جدو

المتغير 

 المستقل

أبعاد الخيال 

 العلمي

الدرجة  المتوسط الحسابي

 النهائية

قيمة معدل 

 الكسب

 داللة الكسب

 البعدي القبلي

 استراتيجية

المحطات 

 العلمية

 فاعل 0082 32 30022 06032 ولالبعد األ

 فاعل .002 32 38028 02002 البعد الثاني

 فاعل 0033 .2 62020 30022 المقياس ككل

 الموضح أعاله ما يلي:( 2يتضح من جدول )

 ، وهي قيم تعبر عن(۷،۲۲وللمقياس ككل ) (.002 – 0082) أن قيمة معدل الكسب لبالك بالنسبة لبعدي المقياس على التوالي

 ؛الصف الثاني المتوسطفي تنمية الخيال العلمي لدى تالميذ المحطات العلمية  استراتيجيةفاعلية 



 
 
 

 
 

 

؛ األمر الذي يشير إلى (۸۱۷۷كما هو مبين في )حسن،  ۷٫۸≤حيث أن نسبة الكسب المعدل لبالك تكون فعالة عندما تكون  

 مجموعة البحث0 في تنمية الخيال العلمي لدى المحطات العلمية استراتيجيةفاعلية 

 ت سير النتائج المتعلقة بالخيال العلمي:

استخدام التجريبية الذين درسوا باتضح من خالل العرض السابق للنتائج المتعلقة بمقياس الخيال العلمي ت وق تالميذ المجموعة 

لعلمي ككل المعتادة في الخيال ا يةاالستراتيجعلى تالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا باستخدام المحطات العلمية  استراتيجية

الميذ في تنمية الخيال العلمي لدى تالمحطات العلمية  استراتيجيةوفي كل بعد من أبعاده على حدة، األمر الذي يشير إلى فاعلية 

تنوعة لتنمية م، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي استخدمت استراتيجيات تدريسية وبرامج الصف الثاني المتوسط

؛ 8.02، ؛ شومان8.02، عبد الفتاح ؛۸۱۷۲؛ هدهود، ۸۱۷۱الخيال العلمي من خالل مادة العلوم مثل دراسة )سرور، الحسيني، 

 ويمكن إرجاع هذه النتائج إلى ما يلي:(0 ۸۱۷۱؛ على، ۸۱۷۱؛ الحطيبي، 8.06، الرحيلي

ماذا  ، كما تتيح الفرصة للتالميذ ألن يسألوا أنفسهم عنالعلمي محفزة للخيال تتضمن أسئلةالمحطات العلمية  استراتيجيةأن  -

أو لم يحدث؟ وغيرها من األسئلة المرتبطة بالمكونات المختلفة لها، كما تتيح لهم أيضا الفرصة للتنبؤ  ءالشيلو حدث هذا 

 تحفيز وإثراء م بشكل كبير فيبما سيحدث للعلم من تطورات في المستقبل للتغلب على العديد من المشكالت المختلفة مما ساه

 0خيالهم العلمي

الل بشكل جماعي؛ وذلك من خ ساعدت التالميذ على التعلم مع بعضهم البعض والتفكيرالمحطات العلمية  استراتيجيةأن  -

إتاحة الفرصة لهم للعمل بشكل تعاوني في مجموعات عمل صغيرة ومتعاونة مما ساعدهم على تبادل األفكار مع زمالئهم 

 خيالهم العلمي اإلبداعي بشكل تعاوني0 مجموعات العمل في إطار من العمل الجماعي، ومن ثم ساعدهم ذلك في إثراءفي 

ة تتضمنه من أسئلة مفتوحة النهاي وماالمحطات العلمية  استراتيجيةموضوعات الوحدتين المختارتين من خالل  تدريسأن  -

أسس علمية للمشكالت الواقعية المرتبطة بحياتهم، كما ساعدهم أيضا على ساعد التالميذ على إيجاد حلول خيالية مبنية على 

ل إبداعي إطالق خيالهم العلمي بشك التنبؤ بالسيناريوهات المحتملة للمشكالت والقضايا المستقبلية، مما ساعد التالميذ في

 وحدتين0 للوصول إلى حلول وأفكار متنوعة للمشكالت والقضايا المختلفة المرتبطة بموضوعات ال

اء ساهم في تنوع األنشطة العلمية، وإثر ة لموضوعات الوحدتين المختارتينالمحطات العلمي استراتيجيةالتدريس من خالل  -

المادة العلمية، وتوليد األفكار الخيالية لدى التالميذ، مما ساهم في تحفيز وتشجيع عملية التخيل لديهم، ومن ثم أصبحت عملية 

 عني بالنسبة للتالميذ0التعلم ممتعة وذات م

 

 توصيات الدراسة:

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالي، يمكن التوصية بما يلي: 



 
 
 

 
 

 

مع االتجاهات العالمية الحديثة والتي تنادي  يتماشتتتتتتىضتتتتتترورة تطوير تتدريس العلوم بمختلف المراحتل التعليميتة بما  00

المحطات العلمية لمستتتاعدة التالميذ لتنمية الخيال  تيجيةاستتتترابضتتترورة استتتتخدام استتتتراتيجيات تدريستتتية حديثة ومنها 

 العلمي لديهم0

 االهتمام باكتشاف التالميذ الذين يتسمون بالخيال العلمي في مراحل مبكرة واالعتناء بهم0 80

في تخطيطها،  استتتتتتتراتيجية المحطات العلمية، واستتتتتتتخدام المتوستتتتتتطةإعتادة النظر في محتوى منتاهج العلوم بالمرحلة  30

 ها، وتنفيذها وتقويمها0ءنابو

توعيتة وتتدريتب موجهي ومعلمي العلوم بتأهمية تطبيق طرق واستتتتتتتراتيجيات ومداخل حديثة في تخطيط وتنفيذ الدروس  20

 لتشجيع التالميذ على فهم المفاهيم العلمية وتذكرها وتنمية الخيال العلمي والتفكير لديهم0

التي في المقررات الدراستتية واستتراتيجية المحطات العلمية إبراز  عمل دورات تدريبية للمستؤولين عن المناهج في كيفية 20

 تساعد المعلمين على استخدامها بفاعلية0

 ضرورة تضمين الخيال العلمي بالمناهج الدراسية والبيئة التعليمية المشجعة والداعمة للخيال0 60

 المتعلم0 تفعيل مشاركة التالميذ في العملية التعليمية بحيث يصبح التعلم متمركز حول 20

العمل على أن يكون من بين أهداف إعداد معلمي العلوم بكليات التربية إكساا الطالا المعلمين ممارسات وأبعاد الخيال  20

 العلمي من أجل تخريج معلمين قادرين على التنبؤ ورؤية المستقبل0

يس ستتتخدام األستتئلة المقيدة التي تقضتترورة تطوير أستتاليب التقويم المستتتخدمة في مادة العلوم، وأال يتم االقتصتتار على ا 20

المستتتويات الدنيا من التفكير بل استتتخدام األستتئلة مفتوحة النهاية التي تقيس المستتتويات العليا من التفكير؛ وذلك لمستتاعدة 

التالميذ على إصتتتتدار استتتتتجابات تباعدية للمشتتتتكالت والقضتتتتايا المختلفة المرتبطة بمادة العلوم ومن ثم نتمكن من قياس 

 0والخيال العلمي ،رات التفكير المختلفةمها

 

 مقترحات الدراسة:

 إعداد دراسة مماثلة للدراسة الحالية في منهج البيولوجي لطالا المرحلة الثانوية0 00

 إعداد وحدة مقترحة بالعلوم باستخدام استراتيجيات معرفية أخرى لتنمية الخيال العلمي0 80

 الفيزياء ( بالمرحلة الثانوية في ضوء أسس الخيال العلمي0 -األحياء  -مناهج العلوم )الكيمياء  تقويم 30

 فاعلية برنامج تدريبي مقترح لمعلمي العلوم بالخدمة لتدريبهم على ممارسة الخيال العلمي0 20

 تقويم أدلة العلوم الحالية للتعرف على مدى إكساا التالميذ الخيال العلمي واإلنجاز المعرفي لديهم0 20

لعلم األستتتاستتتية ا التجهيز والمعالجة في تنمية متغيرات ونواتج تعلم أخرى مثل تنمية عمليات قياس فعالية استتتتراتيجيات 60

 والمفاهيم البيئية وحل المشكالت العلمية وغيرها لتالميذ المرحلة الثانوية0



 
 
 

 
 

 

 0المحطات العلمية ةإجراء دراسة تقويمية لمناهج العلوم بالمرحلة الثانوية في ضوء استخدام استراتيجي 20

ة استتتراتيجية المحطات العلميء دراستتة لتشتتخيص الصتتعوبات التي تواجه معلمي العلوم والبيولوجي عند استتتخدام إجرا 20

  في المراحل التعليمية المختلفة0

واالستتراتيجيات التدريسية األخرى من حيث التأثير على تنمية استتراتيجية المحطات العلمية إجراء دراستة مقارنة بين  20

 التعليمية المختلفة0 ل تدريس العلوم والبيولوجي في المراحلالخيال العلمي من خال

 

 المراجع:

: المراجع العربية  أوالًّ

فعالية إستراتيجية العصف الذهني المدعوم بالوسائط المتعددة تنمية بعض جوانب الخيال (0 ۸۱۷2أحمد محمد شومان0 )

ية في مادة العلوم0 رسالة ماجستير، كلية التربية، العلمي والتحصيل األكاديمي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية األزهر

 جامعة المنصورة0

فاعلية برنامج مقترح في العلوم قائم على فكرة تكامل بعض النظريات المعرفية لتنمية (: ۸۱۷۷إيمان محمود الشحري )

 0ة عين شمسكلية التربية جامع ،هدكتورا ،الحس العلمي والدافعية لإلنجاز لدى طالا المرحلة اإلعدادية

التفكير االستداللي المنطقي لدى معلمي العلوم أثناء أدائه التدريسي وعالقته بتنمية الخيال  :(۸۱۷۱مجدي رجب إسماعيل )

  0جامعة عين شمس ،مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس 0العلمي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

راتيجية إثرائية مقترحة لتنمية الخيال العلمي واالتجاهات نحو العلوم لدى تالميذ (: إست۸۱۷٤محمد عبد الرازق عبد الفتاح )

 0م ۸۱۷2( يوليو 2العدد )( ۷۱المجلد ) ،مجلة التربية العلمية ،المرحلة اإلعدادية

ي لدماغ ففاعلية برنامج مقترح في الفيزياء قائم على التعلم المتوافق مع عمل ا (08.8.0 )فتح الباا مرعى يجمال حلم

 280-2ص  (،0)80 ،مجلة العلوم التربوية والنفسية لدى طالا المرحلة الثانوية، تكنولوجيتنمية مفاهيم النانو 

فية، : دراسة وصة في المؤسسات التعليمية العربية(0 تنمية الخيال العلمي ضرورة ملح8.02الدليمي، )منيرة ؛ الشريف حمادة

 0(20-32) ، يناير،32اعية0 ع0 مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتم

فاعلية برنامج باستخدام األلغاز التعليمية المصورة في تنمية بعض المفاهيم العلمية الفضائية  (8.020حنان محمد صفوت0 )

 3230-332(،30لمنيا، )جامعة ا – مجلة الطفولة لدى طفل الروضة0 العلميوالخيال 

هج العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء نظرية التعلم القائم على المخ لتنمية تطوير من(0 ۸۱۷۱دينا عبد الحميد الحطيبي0 )

 عمليات العلم والخيال العلمي، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة عين شمس0

أثر اختالف إستراتيجية قراءة قصص الخيال العلمي ونمط قراءتها (0 ۸۱۱۹رجب السيد الميهي؛ إيمان عبد الكريم نويجي، )

ى تنمية التخيل العلمي واالتجاه نحو الخيال العلمي لدى طالا المرحلة الثانوية ذوي أنماط معالجة المعلومات المختلفة0 عل

 3080 -822يوليو، ( ۲، العدد )(۷۱مصر، المجلد ) -مجلة دراسات تربوية واجتماعية، كلية التربية جامعة حلوان 

وبعض  ويالنحيجية المحطات العلمية في تدريس النحو على تنمية التحصيل فاعلية استرات (8.020رقية محمود أحمد على0 )

 2.20-320(، 2) 32، جامعة أسيوط، مجلة كلية التربية مهارات ما وراء المعرفة لدى تالميذ المرحلة االعدادية0



 
 
 

 
 

 

دى لخيال العلمي لأثر تفاعل مكونات بيئة الفصل الدراسي ومستوي الدافع المعرفي على ا0 (8.02سعيد خيري مصطفى0 )

 عينة من تالميذ مرحلة التعليم األساسي الحلقة الثانية(، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة األزهر

مدى تأثير األلعاا اإللكترونية على تنمية الخيال العلمي لدى األطفال0 مجلة القراءة والمعرفة (0 ۸۱۱۱سنية محمد الشافعي، )

 ۸۲۷ -۸ 22( فبراير، 63مصر، العدد ) -

فاعلية برنامج مقترح قائم على األنشطة المتدرجة لتنمية المفاهيم العلمية  0(8.02) 0شادية إسماعيل عبد الكريم أبو حرام

 0 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة سوهاج0وعمليات العلم األساسية لدى أطفال الروضة

ادة العلوم قائم على تنوع استراتيجيات تدريسية لتنمية الخيال فعالية برنامج إثرائي في م(0 ۸۱۷۲شيماء محمد هدهود0 )

العلمي وعادات العقل لتالميذ المرحلة اإلعدادية رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة حلوان0 المجلة المصرية للتربية 

 العلمية0

 مي للموهوبين والمتفوقين0 المؤتمر العلميمناهج العلوم الواقع والمستقبل لتنمية الخيال العل(0 ۸۱۷۲عادل أبو العز سالمة0 )

العربي العاشر لرعاية الموهوبين والمتفوقين " المجلة المصرية للتربية العلمية معايير ومؤشرات التميز اإلصالح 

 02 -06األردن، في الفترة من  -التربوي ورعاية الموهوبين والمتفوقين " المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين 

 ۲۸۱0- ۲۸۷نوفمبر، 

فاعلية تدريس مقرر األحياء باستخدام استراتيجية محطات التعلم في تنمية اليقظة (0 8.02عاصم محمد ابراهيم عمر0 )

طان جامعة السل - مجلة الدراسات التربوية والنفسية 0الثانويالمفاهيمى لدى طالا الصف األول  واالستيعااالذهنية 

 8220-886(، ص 8) 08قابوس، 

فاعلية برنامج قائم على المحاكاة الحاسوبية في تنمية الخيال (0 ۸۱۷۱د الحميد سرور؛ أحمد توفيق الحسيني0 )عايدة عب

العلمي وبعض عمليات العلم األساسية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في مادة العلوم0 مجلة التربية العلمية الجمعية 

 ۷۹۱0 -۷2۱( سبتمبر، 2، العدد )(۷۲المصرية للتربية العلمية، المجلد )

 عاليفي تنمية مهارات التفكير  SFAA  ( 8.60أثر برنامج إثرائى قائم على مشروع )(0 8.02المطرفي0 )صالح  غازي

ة، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسي الرتبة وفهم طبيعة العلم لدى طالا العلوم المتفوقين بجامعة أم القرى0

 200-02(، 8، ).0المجلد

محوسب قائم على استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في  أثر برنامج تعليمي(0 8.02العباسي0 )لينا سالم احمد 

ر، كلية 0 رسالة ماجستياألساسيلدى طالبات الصف الثامن  االجتماعيالمفاهيم العلمية في ضوء أنماط التفاعل  اكتساا

 0العلوم التربوية، جامعة آل البيت، االردن

متعددة ال الذكاءاتأثر استخدام األنشطة العلمية المفتوحة على تنمية المفاهيم العلمية وبعض  0(8.02) هنداوي0محمد حماد 

 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة بنى سويف0لدى أطفال الروضة

اطئ للمفاهيم العلمية لدى طالا أثر استراتيجية المحطات العلمية في تعديل الفهم الخ(0 08.02 )مصطفي رياض الفركاجى

 2320-2.2(، ص 2، )02المجلد  مجلة أبحاث كلية التربية األساسية، الصف األول المتوسط في مادة العلوم0

اجستير ، رسالة ماستخدام قصص الخيال العلمي لتدريس العلوم لتنمية التفكير أالبتكاري (0...08 )مها عماد الدين الشافعي

 تربية جامعة الزقازيق0غير منشورة كلية ال



 
 
 

 
 

 

 لغتيفاعلية استراتيجية المحطات العلمية في تدريس الوحدة األولى من كتاا ) (08.020 )نجالء يوسف يوسف حواس

ة مجلة كلي 0اإلعداديوالتحصيل المعرفي لتالميذ الصف األول  المستقبلي( على تنمية مهارات التفكير حياتي

 8320-8.2(، 82جامعة بور سعيد، ) ،التربية

أثر استخدام استراتيجية المحطات العلمية في اكتساا المفاهيم الفيزيائية واالتجاه نحو  (8.020هداية زايد أمين زيدان0 )

 تربوية، جامعة آل البيت، األردن00 رسالة ماجستير، كلية العلوم الاألساسيالهندسة لدى طلبة الصف السابع 

ر دا ،طرائق تدريس العلوم "مفاهيم وتطبيقات تعليمية، الطبعة األولى(0 ۸۱۱۹)0نسليما ،أمبو سعيدي، عبد هللا  والبلوشي

 المسيرة، عمان0

أثر توظيف إستراتيجيتي المحطات العلمية واأللعاا التعليمية في تنمية مهارات (0 ۸۱۷۲قشطة، زينب جمال سعيد قشطة0 )

المية رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة االس ،بغزة التفكير اإلبداعي في العلوم لدى طالبات الصف السابع األساسي

 بغزة0

العلمي لدى الطفل العربي0 المجلة  (0 تكنولوجيا مراكز مصادر التعلم وتنمية الخيال۸۱۱۹مازن، حسام الدين محمد0 )

 (۸۱۷۲0) .88 -8.2، ( يوليو۸۹مصر، العدد ) -كلية التربية بسوهاج  -التربوية 

فاعلية استخدام المدونات اإللكترونية في تعليم الفيزياء على تنمية الخيال (0 ۸۱۷۹حيلي، أمنة بنت سلوم، )ماهر اسماعيل الر

 220 -32يناير، ( ۸۹العدد ) ،السعودية -العلمي لدى طالبات المرحلة الثانوية دراسات عربية في التربية وعلم النفس 

إثرائية مقترحة لتنمية الخيال العلمي واالتجاهات نحو العلوم لدى تالميذ (0 إستراتيجية ۸۱۷٤محمد عبد الرازق عبد الفتاح0 )

 المرحلة اإلعدادية مجلة التربية العلمية، الجمعية

 ۱۸0 - 23(، 2، العدد )(۷۱مصر، المجلد ) -المصرية للتربية العلمية 

يل التعلم التعاوني في تنمية التحصفاعلية استراتيجية المحطات التعليمية القائمة على ( 0۸۱۷۱)محمدمنى مصطفى كمال 

 000 -22(، .8) 6شعبة الفيزياء والكيمياء، مجلة التربية العلمية،  -العلمي واألداء التدريسي لدى طالا كلية التربية 

لخيال افاعلية وحدة إثرائية في االقتصاد المنزلي قائمة على التعليم التخيلي الموجه إلثراء 0 (8.02مها فتح هللا بدير نوير0 )

ر، مص -العلمي واالرتقاء بمستوي الطموح األكاديمي للطالبات الموهوبات بالمرحلة اإلعدادية مجلة القراءة والمعرفة 

 ۸2۹0 – ۸۷۱يناير، ( ۷۱۷العدد )

 ثانيًّا: المراجع االجنبية

Bulunuz Nermin, Jarrett, Olga S. (2010). The Effects of Hands-on Learning Stations on 

Building American Elementary Teachers Understanding about Earth and Space Science 

Concepts, 

Kyoung, J. & Katie, K. (2020): Enrichment Program for the Ethnic Minority of Gifted and 

Talented Students in Science and Engineering, International Journal of Science 

Education, part B, Vol. 10 issue 1. 

Denise, J. (2007). The station approach: How to teach with limited resources. Science Scope, 

Vol 30, No 6, 16-2. 



 
 
 

 
 

 

Magdy S. Aqel, Sara M. Haboush (2017): The Impact of Learning Stations Strategy on 

Developing Technology Concepts among Sixth Grade Female Students, International 

Journal of Academic Research in Progressive Education and Development 2017, Vol. 6, 

No. 1 ISSN: 2226-6348. 

Eick, C., Tatarchuk, S., & Anderson, A. (2013). Vision + community = outdoor learning 

stations. Science and Children, Vol 50, No 7, 61-67. 

Spisak, J. (2014). Multimedia learning stations. Library Media Connection, Vol 33, No 3, 

16-18. 

Ediger, M. (2011). Learning stations in the social studies. College Student Journal, Vol 45, 

No 1, 47-50. 

Chris, K. (2015): The Complete Guide to Setting up Effective Science Stations August 11, 

2015   available at http://www.keslerscience.com/the-complete-guide-to-setting-up-

effective-science-stations/ 

Cavanaugh, T. & Cavanaugh, C. (2004). Teach science with science fiction films: a guide 

for teachers and library media specialists. Ohio: Linworth Publishing, Inc. 

Gercek, C., ozcan, O. (2016). Determining the students' views towards the learning stations 

developed for the environmental education. Problems of Education in the 21St Century, 

Vol 69, No 1, 29-36. 

Oravetz, D. (2005): Science & Science Fiction Learning Center, National Science Teacher 

Association (NSTA). In: http//www.nsta.org/ product.detail.aspx2id. 

Dubeck, L. W. (1993): Finding the Facts in Science Fiction Films, Science Teacher. April. 

V0l 60, No.2 

Reber, A. S. (2009): "The Penguin dictionary of psychology", Hormones worth: [London; 

New York]: Penguin Books. 

Smith, L. A. & Valerie, B. R. (1991): Teaching the Science in Science Fiction Eric. 

Czerneda, E. S. & Jule, A. R. (2006): Science Fiction and Science Literacy, Science 

Teacher, Vol. 73, No. 2. 

Saunders, D., Brake, M., Griffith, M. & Thornton, R. (2006): the Impact of science Fiction 

Film on Student understanding of Science, Journal of Science Education and Technology, 

Vol. 15, No. 2. 

Kilby, G. K. (2010): Putting the Science in Science Fiction, Science Teachers, Vol. 77, No. 

http://www.keslerscience.com/the-complete-guide-to-setting-up-effective-science-stations/
http://www.keslerscience.com/the-complete-guide-to-setting-up-effective-science-stations/
http://www.nsta.org/%20product.detail.aspx2id


 
 
 

 
 

 

5. 

Putt, S. N. (2011): Using Science Fiction to Teach Science Facts, Mankato. MN: Minnesota 

State University, Mankato. 

Erdal, O., Sonmez, D. & Duygy, D. (2004): Science Fiction Movies As A Tool for 

Revealing Students knowledge and attitude paper Presented at the Annual Meeting of 

National Association For research in Science Teaching (NARST), Vancouver, Canada. 

Ibrahim, Kocakaya Serhat. (2019). Technique Used in Science and Technology Class on 

Students' Elementary Education Online, Achievement and Retention 2019; 18(1), 112-

126. 

Pasko, A., Adzhiev, V., Malikova, E. & Pilyugin, V. (2013). Victor Advancing Creative 

Visual Thinking with Constructive Journal of Information Function-Based Modellin, 

Technology Education: Innovations in Practice, v12 p59-710 

available at: https://eric.ed.gov/ Number: EJ1027301. 

Danilo, Rogayan JR. (2016). Biology Learning Station Strategy (BLISS): Its effects on the 

science achievement and attitude of junior HS students. Paper submitted and presented at 

the 3rd CAPEU International Research Conference on Diversity in Education, Davao 

City, Philippines, August 29 

Roman, H. T. (2017). Science Fiction-A Creativity. Tech Directions, 76(8), 24-27 

Thurmon, Elijah. (2019). The Impact of Learning Stations on High School Students Ability 

to Solve Linear Systems of Equations، Master of Education, Goucher College. 

Truitt, Apricot A., Ku, Heng-Yu. (2018). A Case Study of Third Grade Students' Perceptions 

of the Station Rotation Blended Learning Model in the United States, Educational Media 

International, v55 n2, 153-169. Available at https://www.eric.ed.gov Number: EJ1188264 

 

 

Doi: doi.org/10.52133/ijrsp.v3.27.3 

 

https://doi.org/10.52133/ijrsp.v3.27.3


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organizational Symmetry among Principals of General Education Schools in the Asir 

Educational Region and its Relationship to Teachers’ Job Engagement 

 د. مناحي عبد الرحمن آل معلوي

 ، المملكة العربية السعوديةمشرف األحياء بمكتب التعليم بشرق أبها، جامعة أم القرى ،إدارة وتخطيط تربوي دكتوراه

Email: uqu.aam@gmail.com 

 محمد أحمد علي آل مريعالباحث/ 

ة ، المملكة العربيمعلم مواد الدراسات اإلسالمية بمدارس التعليم العام بمنطقة عسير، امعة الملك خالدج، بكالوريوس شريعة

 السعودية

Email: mo.almoraie@gmail.com 

 

 :الملخص

ف على عالقة التماثل التنظيمي لدى مد      يري مدارس التعليم العام بمنطقة عسير التعليمية هدف البحث الحالي إلى التعرُّ

باالستغراق الوظيفي لدى المعلمين، ولتحقيق هدف البحث تمَّ استخدام المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة لجمع البيانات، 

درجة تحقق التماثل التنظيمي  إلى أنَّ  انحثا( معلًما، وتوصل الب333( مدير مدرسة، و)95وقد تمَّ تطبيقها على عينة مكونة من )

تحقق م، وأنَّ درجة تحقق االستغراق الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم العام متحقق بنسبة كبيرةلدى مديري مدارس التعليم العام 

**( ( )0.0.، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية قوية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )بنسبة كبيرة

بين التماثل التنظيمي وأبعاد االستغراق الوظيفي، وفي ظل النتائج أوصى الباحثان بمساعدة مديري المدارس على فهم حقيقة 

التماثل التنظيمي من خالل الدورات التدريبية والتي يمكن أن تمكنهم من تحقيق أهدافهم، كما أنَّه يجب أن يُشرك مدير المدرسة 

التي تخص العمل التعليمي، كأهداف العملية التعليمية، ونحوها مما يسهم بشكل إيجابي في زيادة االستغراق المعلمين في المعلومات 

 الوظيفي لدى المعلمين0

 .التماثل التنظيمي، االستغراق الوظيفي، مديري المدارس، المعلمين، تعليم عسير الكلمات المفتاحية:

mailto:uqu.aam@gmail.com
mailto:mo.almoraie@gmail.com


 
 
 

 

 

 

 

 

Organizational Symmetry among Principals of General Education Schools in the Asir 

Educational Region and its Relationship to Teachers’ Job Engagement 

 

Abstract 

     The aim of the current research is to identify the relationship of organizational symmetry among 

the principals of general education schools in Asir educational region with the career involvement 

of teachers. To achieve the goal of the research, the descriptive analytical method and the 

questionnaire were used as a tool for data collection, and it was applied to a sample of (59) school 

principals, and (337) teachers. The research concluded that the degree of achieving organizational 

symmetry among the principals of general education schools is high, and that the degree of 

realization of career engagement among teachers of general education schools is high, and the 

results indicated that there is a strong positive correlation with statistical significance at the level 

of significance (0.01) (**) Between organizational symmetry and the dimensions of career 

engagement, In light of the results, the researchers recommended helping school principals to 

understand the reality of organizational symmetry through training courses, which can enable them 

to achieve their goals, and that the school principal should involve teachers in information related 

to educational work, such as the objectives of the educational process and the like. Which 

contributes positively to Increasing the job involvement of teachers. 

Keywords: Organizational Symmetry, Job Engagement, School Principals, Teachers, Asir 

Education. 

 

 :البحث مقدمة. 1

يشهد العالم في هذا العقد من الزمن تطورات هائلة في جميع الميادين العلمية واالقتصادية والثقافية والحضارية، باإلضافة      

ى أن يخطو خطوات واسعة إلى التطورات اإلدارية التي ظهرت نتيجة لتطور الفكر اإلداري، األمر الذي أدى إلى دفع اإلنسان إل

نحو تبني مداخل قيادية حديثة تسهم في تحقيق المنظمات المعاصرة ألهدافها التي تسعى إلى تحقيقها في ظل ما يواجهها من 

 (0390، 9.05)الجهني،  تحديات



 
 
 

 

 

 

 

كمة لتحويل اقتصاد م خطة مح9.02إبريل  99والتي تمَّ اإلعالن عنها في  .9.3وتعتبر رؤية المملكة العربية السعودية      

 -المملكة من اقتصاد معتمد على النفط إلى اقتصاد معرفي، حيث نصت هذه الرؤية على ثالث محاور رئيسة، هي: اقتصاد مزدهر

ومجتمع حيوي، وانبثقت من هذه المحاور العديد من األهداف التي شملت كافة قطاعات الدولة، ومنها قطاع التعليم  -وطن طموح

ف الرؤية فيما يتعلق بهذا القطاع على تحسين البيئة التعليمية، وتطوير المناهج، وأساليب التعليم، وتعزيز القيم الذي ركزت أهدا

 والمهارات األساسية للطلبة، وفي ضوء ذلك تبنت وزارة التعليم العديد من السبل لتطوير وإصالح التعليم،

زارة، وإدارات التعليم، والمدارس، واعتماد التوجه اإلداري غير والتي نذكر أهمها تحسين وتطوير البيئة اإلدارية في الو 

 (9990، 9.05)الحميدي،  المركزي، وإعطاء الصالحيات لإلدارات والمدارس بما يخدم العملية التعليمية

لتعليمية، اح العملية اويحظى موضوع اإلدارة المدرسية باهتمام كبير من ِقبَل الباحثين، وذلك للدور الهام لمدير المدرسة في إنج     

في الباحثون (، ومن المواضيع الحديثة التي اهتم بها 031، 9.05ومساهمته بشكٍل فاعل في تحقيق أهداف التعليم )العسيري، 

( أنه وعلى الرغم من حداثة مفهوم التماثل التنظيمي 9.05هذا الصدد يذكر الشلبي )؛ ففي مجال اإلدارة موضوع التماثل التنظيمي

ل اإلدارة، إالَّ أنَّ له جذوًرا عميقة تعود إلى الفكر اإلسالمي والسياسي واإلداري، فقد تضمَّنت الدعوة اإلسالمية مبدأ التماثل في حق

وذلك من خالل حثِّها على ضرورة أن يتبنَّى المسلمون أهداف وقيم الشريعة اإلسالمية لتصبح موازية ألهدافهم كواحٍد من مبادئها، 

 (900الشخصية )

، فهو يسهم في رفع معنويات ورضا العاملين، ويتيح نظمةويعتبر التماثل التنظيمي من أهم ضمانات وحيوية واستمرار الم     

عيدون ي نظماتهملهم الفرصة إلظهار قدراتهم، كما يستمتعون بتقدير اإلدارة وثقتها بهم، والموظفون الذين يتماثلون مع أهداف م

تخاذ وأهدافها فإنَّه يطور أسًسا ال منظمةمع مفاهيم النظم وقيمها، فالفرد الذي يتبنى قيم ال اءمي تتوتشكيل مفاهيمهم الذاتية لك

القرارات من منطلق هذه القيم واألهداف، ولذلك فإنَّ للتماثل التنظيمي فوائد كثيرة ألنَّه يؤكد على أنَّ قرارات المدير المتماثل 

، حتى في حالة عدم وجود رقابة مباشرة على المدير، ويعتمد منظمةما يحقق مصالح ال ستتخذ وفقًا ألفضل نظمتهتنظيميًا مع م

 على بيئة النظام، وأسلوب تنفيذه لعملية التماثل التنظيمي، وأن تتوفر بيئة تسود فيها الثقة، نجاح استراتيجية التماثل التنظيمي

ك الظروف التي من الممكن أن تتضمن اتجاهات وسلوكيات وتحمل المخاطرة إليجاد الظروف المناسبة للتماثل التنظيمي، تل

 (0310-033، 9.01)المواضية،  نظمةاألفراد، وكذلك الممارسات الحالية للم

ٍر وفي كثيومما ال شك فيه أن لمدير المدرسة دوٌر ال يمكن إغفاله في حث المعلمين وتحفيزهم على أداء أعمالهم كما يجب،      

الستغراق ا ثونير المدرسة سببًا في حفز المعلمين على اإلبداع والتفاني في أعمالهم، وهذا ما يُسميِّه الباحيكون مد أن من األحيان

الالزمة لفهم ومعرفة سلوك  ة( أن موضوع االستغراق الوظيفي يعتبر أحد القضايا الرئيس9.01الوظيفي، وقد ذكر عبد العال )

لى تفسير العديد من المتغيرات السلوكية األخرى، مثل: الغياب، األداء، الرضا، ، باإلضافة إنظماتاألفراد العاملين داخل الم

وطبيعة سير العمل، فاالستغراق الوظيفي يعني أن يحب الفرد عمله، ويكون مهتًما بالعمل المرتبط به، فاألفراد المحبين لوظائفهم 

 (30-9لهم )يعملون بكفاءة أعلى وإنتاجية أفضل من األفراد الذين ال يحبون أعما

ومن جهة أخرى فإنَّ موضوع االستغراق الوظيفي يعتبر من المفاهيم الحديثة في مجال إدارة الموارد البشرية، والذي نال      

 ، نظماتاهتمام العديد من القادة، ومديري الم



 
 
 

 

 

 

 

فيجب على  ،المختلفة نظماتموذلك إلدراكهم بأنَّه عنصر حيوي يؤثر على العديد من المتغيرات المتصلة بسلوك العاملين في ال

نوهم من استخراج طاقاتهم الكامنة في العمل، هذا األمر الذي يولِّد  يريهاومد نظماتالم أن يسعون إلى أن يلهموا موظفيهم، ويمكِّ

 (0130، 9.05، آخرونلديهم الدافع لالستغراق الوظيفي )مرزوق و

ق باالستغرالدى مديري مدارس التعليم العام التماثل التنظيمي  حققدرجة تلتعرف على اا ومن هنا أتى هذا البحث هادفً       

ة والمعلمين، ومراجع مديري المدارسالوظيفي لدى المعلمين بمنطقة عسير التعليمية؛ وذلك من خالل بحث ميداني لعينة من 

 ة وخلفياتها النظرية0الموضوع لالستفادة منها في بلورة معالم المشكل بهذااألبحاث والدراسات السابقة المتعلقة 

 مشكلة البحث:. 1.1

ل إلى نماذج وأُطُر واضحة للتطوير       اهتمَّت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتطوير التعليم، والسَّعي إلى التوصُّ

 ديرمة اهتماًما كبيًرا، كون المدرسيَّ  اإلداراتالواعية والمدرسة الفاعلة والتعليم المتميِّز، وقد أولت الوزارة  اإلدارةتجمع بين 

المدرسة المحور األساس في تحسين األداء المدرسي واالرتقاء به، مما يُسهم في تحسين العملية التعليمية، والذي ينعكس على 

 (0.00، 9.05مخرجات التعليم )الشايع والمطيري، 

التغيرات التنظيمية، ويشرح دوافع العمل، ويحدد  ويرى العديد من الباحثين أنَّ التماثل التنظيمي يعتبر مفهوًما يعكس     

ي تقرير ف أنَّ التماثل التنظيمي يلعب دوًرا رئيساً  أيضاً  االختالفات في األداء بين مختلف المستويات، كما يؤكد العديد من الباحثين

اإلنساني في المنظمات، فالموظف  ردود أفعال العاملين، األمر الذي يجعل من التماثل التنظيمي مفهوًما مهًما في مجال السلوك

ف نفسه من خالل خصائص المجموعة، ويستمد منها مفهومه لذاته، ويشعر أنَّ نجاح المجموعة  يندمج مع مجموعة العمل، فيعرِّ

 (3.50، 9.02نجاح له، وإخفاقها إخفاق له شخصيًا )العتيبي، 

قد ف تبر من أهمها، هذا األمر يجعل منه أسلوبًا ال يمكن إغفاله،وكون التماثل التنظيمي أحد أحدث األساليب اإلدارية، ويع     

إلى دراسة التماثل  (،9.05(، ودراسة )فراج، 9.05(، ودراسة )العاني والصراف، 9.05أوصت دراسة )العزب والطراونة، 

( إلى أنَّ التغيرات 9.09) لشنطيوقد أشار ا ،نظماتالتنظيمي كأحد األساليب اإلدارية الحديثة التي أثبتت فعاليتها في إدارة الم

(، 045المتالحقة التي تشهدها البيئة اإلدارية قد جعلت من األساليب اإلدارية التقليدية غير قادرة على تحقيق التميز المنظماتي )

ف على عالقة األساليب اإلدارية يجب اتاالعتبار هولهذ لعاملين واندماج ا، نظماتعلى اإلنتاج، وتحقيق األهداف للم الحديثة التعرُّ

عاملين فيها، ، والنظمةفي أعمالهم، وهو ما يُسمَّى في ُعرف الباحثين باالستغراق الوظيفي، األمر الذي ينتج عنه نتائج إيجابية للم

( إلى أنَّ المؤسسات اليوم بحاجة إلى العاملين المستغرقين في أعمالهم، الذين يشعرون بالحماس، 9.05وقد أشارت صالح )

ص، واالنغماس، األمر الذي يجعلهم يصنعون فرقًا في األداء، والقدرة على التنافس، ما يؤدِّي إلى حصول النجاح التنظيمي اإلخال

( بوجود عالقة ارتباطية معنوية بين االستغراق الوظيفي 9.05، آخرونومما يشهد لذلك هو ما نتج عن دراسة )مرزوق و (00.0)

( إلى ندرة الدراسات العربية التي تناولت االستغراق الوظيفي، بالرغم 9.09لعبادي والجاف )واالستقامة التنظيمية، وقد أشار ا

استجابة  البحث يأتي هذاو ؛(33، وتحصل على األداء العالي من قِبَل العاملين )نظماتمن أنَّه أصبح جاهًزا اليوم لكي تعمل به الم

ف على واقع التماثل التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم العام، لق باالمعاصرة، ولعدم وجود دراسات تتع اإلداريةللمتطلبات  لتعرُّ

 ، في حدود اطالع الباحثان0وعالقته باالستغراق الوظيفي لدى المعلمين



 
 
 

 

 

 

 

 أسئلة البحث:. 1.1

 يحاول البحث اإلجابة على األسئلة التالية:  

ء طقة عسير التعليمية في األبعاد التالية )الوالما درجة تحقق التماثل التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم العام في من 00

 التنظيمي، التشابه، العضوية( من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا في درجة تحقق التماثل التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم العام في منطقة عسير  90

لة به، العضوية( تعزى لمتغيرات )المؤهل العلمي، طبيعة العمل، المرحالتعليمية في األبعاد التالية )الوالء التنظيمي، التشا

 الدراسية(؟

ما درجة تحقق االستغراق الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليمية في األبعاد التالية )الحماس،  30

 االنغماس، اإلخالص( من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟

حصائيا في درجة تحقق االستغراق الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم العام في منطقة عسير هل توجد فروق دالة إ 40

التعليمية في األبعاد التالية )الحماس، االنغماس، اإلخالص( تعزى لمتغيرات )المؤهل العلمي، طبيعة العمل، المرحلة 

 الدراسية(؟

التماثل التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم العام في هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة تحقق  90

منطقة عسير التعليمية في األبعاد التالية )الوالء التنظيمي، التشابه، العضوية( ودرجة تحقق االستغراق الوظيفي لدى 

 معلمي مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليمية في األبعاد التالية )الحماس، االنغماس، اإلخالص(؟

 أهداف البحث:. 1.1

 يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية:      

األبعاد التالية  في درجة تحقق التماثل التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليميةالتعرف على  00

 0)الوالء التنظيمي، التشابه، العضوية(

ط درجات تقدير أفراد عينة البحث لدرجة تحقق التماثل التنظيمي تحديد مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوس 90

لدى مديري مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليمية في األبعاد التالية )الوالء التنظيمي، التشابه، العضوية( تعزى 

 لمتغيرات )المؤهل العلمي، طبيعة العمل، المرحلة الدراسية(0

ي األبعاد فغراق الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليمية التعرف على درجة تحقق االست 30

 0التالية )الحماس، االنغماس، اإلخالص(

راد عينة البحث لدرجة تحقق االستغراق فتحديد مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تقدير أ 40

س، اإلخالص( لدى معلمي مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليمية الوظيفي في األبعاد التالية )الحماس، االنغما

 تعزى لمتغيرات )المؤهل العلمي، طبيعة العمل، المرحلة الدراسية(0



 
 
 

 

 

 

 

تحقق التماثل التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم  وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجةتحديد مدى  90

يمية ودرجة تحقق االستغراق الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم العام في منطقة عسير العام في منطقة عسير التعل

 التعليمية0

 أهمية البحث:. 1.1

 يتوقع أن يسهم هذا البحث على المستوى العلمي نظريا، والعملي تطبيقيا، فيما يلي:

 األهمية العلمية )النظرية(: -أ

 اسي في أداء المنظمات وتحقيق أهدافها0أنها تتناول موضوع القيادة وهو مهم وحيوي وله دور أس 00

 0)الوالء التنظيمي، التشابه، العضوية( تقديم إطار علمي لمفهوم التماثل التنظيمي وأبعاده المتمثلة في 90

 0المتمثلة في )الحماس، االنغماس، اإلخالص(تقديم إطار علمي لمفهوم االستغراق الوظيفي وأبعاده  30

ة في مجال السلوك التنظيمي وهما التماثل التنظيمي واالستغراق الوظيفي، خاصة في تناول مفهومان من المفاهيم الحديث 40

ظل ندرة الكتابات العربية وتعدد الكتابات األجنبية التي تناولت هذين المفهومين بالدراسة والتحليل، وبالتالي يأتي هذا 

 لمجال0البحث كمحاولة مكملة للمحاوالت األخرى المبذولة وامتدادا لها في هذا ا

تحقق التماثل التنظيمي ودرجة تحقق االستغراق الوظيفي  وجود عالقة ارتباطية بين درجةمحاولة بحثية في تحديد مدى  90

من  في حدود علمهما وما توفر لديهما -حيث لم يجد الباحثان لدى معلمي مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليمية 

 في مدارس التعليم العام0 عالقة التماثل التنظيمي باالستغراق الوظيفي دراسة عربية تربوية تناولت -دراسات

 ألهمية العملية )التطبيقية(:ا -ب

المدارس على فهم حقيقة التماثل التنظيمي والتي يمكن أن تمكنهم من تحقيق أهدافهم؛  مديرييمكن أن يساعد هذا البحث  20

 الت العاملين في المدارس كالعزوف المهني0وتعرفهم على طرق وأساليب إدارية تربوية تعالج بعض مشك

بيان دور التماثل التنظيمي في مدارس التعليم العام لتوفير االستقرار الوظيفي وبناء تم سيمن خالل الدراسة الميدانية  30

 االتجاه اإليجابي وتحقيق الرضا المهني لمعلمي التعليم العام في منطقة عسير0

لمسئولين في المدارس والمنظمات التعليمية محل الدراسة لالستفادة من نتائج البحث مساعدة اتظهر أهمية هذا البحث في  10

 اإلدارية التي تكفل تحسين مستوى االرتباط بالعمل ونتائج األداء التنظيمي0 الخطط عملفي 

 حدود البحث:. 1.1

حقق التماثل التنظيمي ت وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجةهدف البحث تحديد مدى  لحد الموضوعي:ا

لدى مديري مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليمية في أبعاد )الوالء التنظيمي، التشابه، العضوية( ودرجة تحقق االستغراق 

في أبعاد )الحماس، االنغماس، اإلخالص(، وذلك من خالل  الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليمية

 رفة درجة تحقق التماثل التنظيمي لدى مديري المدارس، وكذلك معرفة درجة تحقق االستغراق الوظيفي لدى المعلمين0مع

 مدارس التعليم العام الحكومية )بنين( في منطقة عسير التعليمية بالمملكة العربية السعودية0 وومعلم ومدير الحد البشري:



 
 
 

 

 

 

 

 باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير0مية )بنين( مدارس التعليم العام الحكو الحد المكاني:

 ـ0ه0443طبق هذا البحث خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسيي الحد الزمني:

 مصطلحات البحث:. 1.1

  التماثل التنظيمي:

ف بأنه "       د واالندماج في أعمالها، ووالتزام العاملين وارتباطهم بقيم المؤسسة يُعرَّ نجاز التضحية لصالحها، واإلأهدافها، والتوحُّ

 (9290، .9.9القرني، ) "فوق المتوقع لمهامها، واإلسهام بجهد مشترك لصالحها، والرغبة في البقاء أو االنتماء إليها

ه قيمه مع مدرسته واالنتماء إليها، وتشابشعور مدير المدرسة بروابط متعددة تجذبه  بأنه ا:إجرائي   لتماثل التنظيميويعرف البحث ا

 ويقاس ذلك بمجموع الدرجات التي يحصل عليها المستجيب على استبانة التماثل التنظيمي0رغباته وأهدافه معها، و

 االستغراق الوظيفي:

ف بأنه       العامل تجاه عمله، والرغبة في بذل الجهود  الوالء واالندماج الداخلي، واالتجاه اإليجابي الذي يحمله الفرد" يُعرَّ

، فهو يعكس مدى تطابق الفرد نفسيًا بوظيفته، وما تعكسه تلك الوظيفة من أهمية في حياة الفرد العامل وتقديره الطوعية في عمله

 (9.030، العنزي وصبر) "الذاتي

ف البحث نفسي والتطابق ال في عمله، واستشعاره ألهميته، اندماج المعلم الداخلي درجة : بأنهاإجرائي   الستغراق الوظيفيا ويُعرَّ

ويقاس ذلك بمجموع الدرجات التي يحصل عليها المستجيب  ام مدرسته، مما ينعكس على قيمته الذاتية والتزامه نحو عمله،مع مه

 على استبانة االستغراق الوظيفي0

 األدب النظري .1

 التماثل التنظيمي .1.1

: مفهوم التماثل التنظيمي:  أوال 

د للشخص مع شيء أو مجموعة أو شخص أو أمر أو فكرة معينة0 وهذا ما ستند يعرف مصطلح التماثل التن      ظيمي بأنَّه توحُّ

إليه الكتاب والباحثون في حقل اإلدارة عموًما، والسلوك التنظيمي خصوًصا في تعريف مصطلح التماثل التنظيمي، أو التماثل 

 (990، 9.05المنظمي كما يسميه البعض )الشلبي، 

حيث ساهم تقديم نظرية  Tajfil & Turnerمفهوم التماثل التنظيمي إلى نظرية الهوية االجتماعية التي قدمها  وتعود جذور     

الهوية االجتماعية في تغير الطريقة التي يدرس فيها علماء النفس االجتماعي العالقات والتفاعالت ما بين األشخاص والمنظمات 

ونظرية تصنيف الذات تمَّ تعريف  Tajfil & Turnerا من نظرية الهوية االجتماعية لـ أو المجموعات التي ينتمون إليها، واشتقاقً 

، 9.05ه الشخص على نفسه )أبو زيد، التماثل التنظيمي على أنَّه عالقة تقاربية ما بين تعريف المنظمة والتعريف الذي يطبق

041-0450) 



 
 
 

 

 

 

 

فه البعض على أنَّه التشابه في القيم واأل      د في حين عرَّ هداف والرغبات بين العاملين والمؤسسة0 فيكون معناه بأنَّه إدراك بالتوحُّ

 (0130، 9.01مع المؤسسة أو االنتماء إليها على اعتبار أنَّ الفرد يعرف نفسه من خالل المؤسسة التي يعمل بها )أحمد وآخرون، 

زام العاملين وارتباطهم بقيم المنظمة، وأهدافها، والشعور ويعتبر التماثل التنظيمي من المفاهيم اإلدارية الحديثة، وهو الت     

(0 وقد أشار إلى ذلك أيًضا الصرايرة .059، 9.05بالوالء، وااللتزام، والرغبة في البقاء بها، واالستمرار في خدمتها )جبريل، 

ه مفهوم المنظمات الحديثة، حيث أنَّ معنى ( وأكَّد أنَّ مفهوم التماثل التنظيمي وجد استجابة للتغيرات السريعة التي تتسم بها1..9)

يتمثل في أنَّ لكل مؤسسة رؤية ورسالة تؤمن بها، وتتخذ منها منهًجا وهدفًا تسعى إلى تحقيقه، ومن هنا صارت المؤسسات الناجحة 

(0 .09يعملون بها ) تعمل على أن يؤمن العاملون فيها بهذه الرؤية والهدف، وأن تتالقى أهداف العاملين مع أهداف المؤسسة التي

ومن هذا المنطلق تكون وظيفة قائد أو مدير هذه المؤسسة هو حفز العاملين فيها نحو تحقيق الهدف المتمثل في رؤية وأهداف هذه 

المؤسسة، فإذا تماثلت هذه األهداف مع أهداف العامل في المؤسسة شكَّل ذلك حافًزا إضافيًا لهذا العامل لزيادة مجهوده وبذله كل 

 ا يستطيع لتحقيق أهداف هذه المؤسسة، وهذه هي الغاية والطموح الذي تسعى إليه جميع المؤسسات0م

( مفهوم التماثل التنظيمي على أنَّه شكل من أشكال االلتصاق النفسي الذي يحدث عندما يمتص 9.02وقد أورد العتيبي )     

ا معرفة لخصائصهم الذاتية، وهكذا فإنَّ التماثل هو رابط نفسي أعضاء المنظمة الخصائص المعرفة للمنظمة، ويتبنونها على أنه

ل أساًسا لالتجاهات والسلوكيات، مثلما يشكل التماثل االجتماعي أساس  واجتماعي يربط الموظفين بالمنظمة، ومن ثمَّ فهو يُشكِّ

لما لتنظيمي على وظائف المؤسسة، فكلالتجاهات والسلوكيات، وهذا في جوهره يشكل أساس التأثير اإليجابي المحتمل للتماثل ا

 (3030-309فيكون هناك احتمال أكبر ألن يتبنى منظورها، ويتصرف وفق ما يحقق مصالحها ) تماثل الفرد مع المؤسسة

وعند تصور التماثل التنظيمي باعتباره أحد أوجه التحديد االجتماعي الخاصة، فإنَّ التماثل التنظيمي يشير إلى درجة تعريف      

ف بأنَّه عملية دمج مفهوم الذات ا لعضو لنفسه بنفس السمات التي يعتقد أنها تحدد هوية المؤسسة، وعليه فإنَّ التماثل التنظيمي يعرَّ

بوصفها عضًوا في مؤسسة معينة في تحديد وتعريف الذات العامة، بحيث يمكن لألفراد التكيُّف معرفيًا مع القيم واألهداف 

 (9490، 9.05اصة بهم، واستخدام هذه الميزات لوصف أنفسهم )العزب والطراونة، التنظيمية، والهوية الخ

( بأنَّه يتضح أنَّه من 9.01وبعد عرض المفاهيم المتعددة للتماثل التنظيمي تجدر اإلشارة إلى ما أورده مرابط وبوسنة )     

مفهوم شامل من خالل تناول صفاته وأبعاده،  الصعب تحديد مفهوم واضح ودقيق للتماثل التنظيمي، ولكنه يُمكن أن يُستشف

 ويتصف هذا المفهوم بثالثة مالمح عامة، وهي:

 يرتبط التماثل التنظيمي بكل الجوانب االجتماعية للمؤسسة0 00

 يعد التماثل التنظيمي مرتكًزا محوريًا لمنطق األفراد في اتخاذ القرارات التنظيمية0 90

مغروس في اإلدراك الجمعي ألعضاء المؤسسة، ما يوجه االتصاالت يخضع هذا المفهوم إلى هيكل تنظيمي عميق  30

 (3930) ويحدد شكلها بطريقة تعزز التماثل التنظيمي الجمعي

 ثاني ا: أهداف التماثل التنظيمي:

 (:9.01يهدف التماثل التنظيمي إلى مجموعة من األهداف، وهي كما أوردها الكعبي )     



 
 
 

 

 

 

 

 ظام واألداء والدافعية العالية، والحد من الصراع0العمل على زيادة االلتزام واالنت 00

 زيادة درجة الوالء، وتفعيل التعاون بين العاملين في المنظمة0 90

 االرتباط النفسي بين العاملين كفريق عمل، وأنَّ مصيرهم وقدرهم واحد، وأنَّ النجاح أو الفشل يؤثر فيهم جميًعا0 30

 تالي تحسين أدائهم في العمل0شعور العاملين بالرضا، والقناعة بالعمل، وبال 40

 ، والوالء لها، واإليمان بها0نظمةتبني الصورة اإليجابية للم 90

 (0420قبول العاملين للتطوير، والتغيير بسهولة ويسر، وذلك لقناعتهم بأنَّها تكون للمصلحة العامة ) 20

 ( األهداف التالية:9.02ويضيف العتيبي )

 األخرى0 نظماتميزاتها التنافسية بالمقارنة مع منافسيها من الم في المجتمع، وإبراز نظمةتحسين مكانة الم 30

 0نظمةتنمية روح الوالء للم 10

 ، وتطلعاتها0نظمةالعمل الجماعي بما يخدم أهداف الم 50

 ، وتقدمها0نظمةالعمل المتواصل على ما من شأنه تطور الم 0.0

 تقليص الخالف بين الرئيس والمرؤوس قدر اإلمكان0 000

 (3090-304، والخاصة للفرد )نظمةة بما يخدم المصالح العامة للماإلثراء للبيئة المحيط 090

 ثالث ا: أهمية التماثل التنظيمي:

 ( فيما يلي:9.01تتمثل أهمية التماثل التنظيمي كما أوردها مرابط وبوسنة )     

 الحتكاك والصراع0المساهمة في تحقيق االلتزام، ودافعية األداء، والمواطنة التنظيمية، وكذلك التقليل من حاالت ا 00

إدراك االرتباط النفسي مع المنظمة من خالل عضوية جماعة العمل، ما يساعد في تحقيق مستوى من الوالء، األمر  90

 العمل0 نظمةالذي يترتب عليه صفة االلتزام لم

، نظمةلمايساهم التماثل التنظيمي في عملية صنع القرار في المنظمة، من حيث التقييم الموضوعي لخطط استراتيجية  30

 وبدائل تسييرها من حيث المنظور الفردي والجمعي لألهداف0

 0نظمةترتبط المعتقدات اإليجابية للموظفين عن العمل من خالل التماثل الجيد مع الم 40

 ظمتهنفي المجتمع، ورفع قدرتها التنافسية، فالموظف الذي يتماثل مع م نظمةيساهم التماثل التنظيمي في تحسين مكانة الم 90

األخرى، ويبذل قصارى جهده ليحقق أهدافها، األمر الذي يساهم في جعل  نظماتأمام الجميع، وأمام الم ايدافع عنه تجده

 تتميز بالجودة، والقدرة على المنافسة في تنظيم النسق المفتوح0 نظمةمخرجات الم

 (3910ة، واإلكراه )يساعد التماثل التنظيمي في عملية التغيير التنظيمي بدون مشاعر اإلجبار، والمقاوم 20

 ( في أهمية التماثل التنظيمي ما يلي:9.05ويضيف العزب والطراونة )     

المصلحة العامة على مصالحه الشخصية عند تقييم البدائل، واتخاذ القرارات الخاصة  نظمتهيقدم العامل المتماثل مع م 00

 بالمنظمة0



 
 
 

 

 

 

 

 عية العالية، والحد من الصراع والتناقض0العمل على زيادة االلتزام، واالنتظام، واألداء، والداف 90

 األخرى0 نظماتفي المجتمع، وإبراز ميزتها التنافسية بالمقارنة مع منافسيها من الم نظمةتحسين مكانة الم 30

 للتطوير والتغيير بسهولة ويسر، لقناعتهم بأنها تكون للمصلحة العامة0 نظمةقبول العاملين المتمثلين للم 40

، إضافة إلى االرتباط النفسي بين العاملين كفريق عمل واحد، نظمةفعيل التعاون بين العاملين في المزيادة درجة الوالء، وت 90

 وأنَّ مصيرهم وقدرهم واحد، وأنَّ النجاح أو الفشل يؤثر فيهم جميًعا0

، واإليمان بها، نظمةلمتحسين أداء العاملين وزيادة فعاليتهم، وكفايتهم، في أداء واجباتهم، وتبني الصورة المشرقة اإليجابية ل 20

 (9420-949وإبراز جميع الجوانب ذات العالقة بهذا الجانب )

 رابع ا: خصائص التماثل التنظيمي:

( أنَّ خصائص التماثل 942، 9.05(، و )العزب والطراونة، .39، 9.02(، و)العتيبي، 091، 1..9أورد )الصرايرة،      

 التنظيمي ثالثة، وهي كما يلي:

 ل التنظيمي ارتباطًا قويًا بالجوانب االجتماعية للمؤسسة0يرتبط التماث 00

 يعد التماثل التنظيمي مرتكًزا أساسيًا لمنطق العاملين في اتخاذ القرارات التنظيمية0 90

وسلوك( األفراد العاملين في  -مشاعر -اتجاهات -يعد التماثل التنظيمي معمقًا، ومغروًسا في إدراكات )معتقدات 30

 (39.0راكات تحدد أنواع االتصال، وشكلها على مستوى المؤسسة )المؤسسة، وهذه اإلد

 ( الخصائص التي يتَّسم بها الفرد الذي يتصف بالتماثل مع مؤسسته، وهي كما يلي:1..9ويضيف الصرايرة )     

 لقبول األهداف والقرارات الجماعية0 مستعد 00

 عاملين0يحاول االنسجام مع األهداف والقرارات التي تتخذ من مجموعة ال 90

 يكون أكثر تفاعاًل واتصااًل مع العاملين0 30

 (0390مستعد للعمل على تنفيذ األهداف والقرارات ) 40

ا:   أبعاد التماثل التنظيمي:خامس 

 للتماثل التنظيمي ثالثة أبعاد وهي:     

 الوالء التنظيمي: .1

ال بين الفرلقد تعددت آراء الكتاب والباحثين حول المقصود بمصطلح الوالء التنظيمي،       فه بعضهم بأنَّه اقتران فعَّ د وقد عرَّ

والمؤسسة بحيث يبدي الموالون للمؤسسة رغبتهم في خدمة المؤسسة بشكل كبير رغم حصولهم على مردود أقل، ولقد فرق بين 

 ثالث مرتكزات رئيسية يركز عليها الوالء التنظيمي، وهي:

 فخر بالمؤسسة، والقناعة الذاتية بأهدافها وقيمها0اإلحساس باالنتماء، ويظهر من خالل التعبير بين ال 

 0المساهمة الفعالة من قِبَل الفرد النابعة من الرضا عن النفس، والشعور بأهمية األنشطة واألدوار التي يقوم بها 



 
 
 

 

 

 

 

 األحوال، والظروف ة اإلخالص، والذي يتم التعبير عنه بوجود الرغبة األكبر لدى الفرد باالستمرار، والعمل بالمؤسسة بكاف

 (39.0، 9.02ومضاعفة الجهد الذي يتم بذله لتحقيق أهدافه، وأهداف المؤسسة )العتيبي، 

د مع المنظمة، يتضمن استبطان 9.05ويذكر العزب والطراونة )      ( أنَّ المقصود بالوالء التنظيمي هو إدراك ذهني بالتوحُّ

لدى الموظف تجاه منظمته، واإلخالص ألهدافها، واالرتباط معها، والحرص القيم، والنوايا السلوكية، والتأثير اإليجابي المتمثل 

هًا عاًما نحو  على البقاء فيها من خالل بذل الجهد بما يعزز من نجاحها، وتفضيلها على غيرها، فالوالء التنظيمي يتضمن توجُّ

فرد بالتزامه نحوها قد تكون مشتركة مع منظمة مجموعة من األهداف والقيم التنظيمية، وهكذا فإنَّ أهداف المنظمة التي يشعر ال

معينة، حيث يتملكه شعور ببعض الخسارة النفسية عند تركها، وعلى هذا األساس فإنَّ الوالء يعتبر أحد األبعاد التي تدخل في 

 (9420تشكيل الهوية )

 اإلضافة إلى مقدار الدعم الذي يقدمه الفردويعبر الوالء عن درجة استعداد الفرد لبذل الجهد بغرض تحقيق أهداف المؤسسة، ب     

للمؤسسة التي يعمل بها، وذلك من خالل تصرفاته وأقواله تجاهها، فالوالء يعني درجة التطابق والتماثل بين الفرد والمؤسسة، 

ي المساهمة ف ة القويةفهو بالتالي يعكس درجة شعور الفرد بأنَّه جزء من المؤسسة التي يعمل بها، وإيمانه بأهدافها، وتوافر الرغب

 (9040-9.03، 9.01بتحقيق تلك األهداف، باإلضافة إلى حرصه الدائم على إقامة عالقات جيدة مع زمالء العمل )رضوان، 

 التشابه: .1

البد إلنجاح عملية التماثل بين العامل والمؤسسة التي يعمل بها من وجود درجة كبيرة من التشابه في القيم، واألهداف،      

غبات، ومصالح كال الطرفين، والمراد بالتشابه هو تبادل في فهم األهداف المشتركة والرغبات لألعضاء اآلخرين في والر

المؤسسة، فيدرك الفرد وجود خصائص، وقيم، وأهداف مشتركة مع األعضاء اآلخرين في المجموعة أو المؤسسة )العتيبي، 

9.02 ،390-3990) 

ف التشابه بأنَّه الق      مع المعتقدات والقيم األكثر تشابهًا مع اإلفراد، ويحدث التوتر الداخلي في حالة عدم  والتمشيبول ويعرَّ

التناغم بين معتقدات وقيم الفرد والمؤسسة، حيث يقع التماثل على مدرج يتراوح بين تخلي الفرد عن هويته الشخصية إلى قبول 

 (9420، 9.05عزب والطراونة، خصائص معينة في الثقافة التنظيمية ألسباب وظيفية )ال

وفي المقابل عندما يكون هناك انسجام بين ما يرى األفراد أنَّه مميز ومركزي ومستمر بالنسبة للمؤسسة مع مفومهم لذاتهم      

ناك هفإنهم يدمجون من جهة الخصائص التنظيمية التي يرون أنفسهم فيها، مع مفهومهم الذاتي عن أنفسهم، حيث يدرك األفراد أنَّ 

ومن  ،تداخاًل بين خصائص المؤسسة، وخصائصهم الشخصية، ويصبحون ملتصقين نفسيًا بمنظماتهم، ويرون هويتهم من خاللها

جهة أخرى فالخصائص التي يشترك فيها األفراد مع مجموعة عملهم تفوق تلك الخصائص المشتركة مع المؤسسة من حيث العمل 

لشخصية، وحتى التاريخ والمصير المشترك، ومع أنَّ تركيبة مجموعة العمل قد تؤثر إلى الفعلي، التفاعل المباشر، التفضيالت ا

 دٍ حدٍّ كبير في درجة التشابه المدرك بين الفرد والمجموعة التي ينتمي إليها، إالَّ أنَّه ومع تركيبة مجموعة العمل قد تؤثر إلى ح  

ينتمي إليها، إالَّ أنَّ من المرجح أن تسهم الدرجة العالية من التشابه كبير في درجة التشابه المدرك بين الفرد والمجموعة التي 

التماثل، ألنَّه من المحتمل أن يتماثل األفراد مع المجموعة األكثر تشابهًا )مرابط وبوسنة،  منبصفة عامة في إيجاد مستويات أعلى 

9.01 ،393-3940) 



 
 
 

 

 

 

 

البعد يشير إلى درجة اعتقاد الفرد بأنَّ هناك تشابه في القيم والمعتقدات  ( إلى أنَّ هذا9.01وفي هذا السياق أورد رضوان )     

والخصائص بينه وبين مجموعة العمل، أو المؤسسة التي ينتمي إليها، وحينها يكون الفرد أكثر استعداًدا لتقبل القيم والمعتقدات 

ضمن ة إلى ذلك يرى بعض الباحثين أنَّه يتعدَّى ذلك ليتالتنظيمية كلما كانت أكثر تشابهًا مع قيمه ومعتقداته الشخصية، باإلضاف

 (9040قبول الفرد لقيم وأهداف المؤسسة، ويعتبرها بمثابة قيمه وأهدافه الشخصية )

 العضوية )االنتماء(: .1

عالية من  ةيشكل االنتماء للمؤسسة بعًدا آخر من أبعاد عملية التماثل التنظيمي، فالموظف الذي يتماثل مع منظمته يظهر درج     

االنتماء لها، وفي مجال الحديث عن العالقة بين االنتماء، والتماثل التنظيمي يشير إلى أنَّه كلما زاد تماثل الفرد مع المجموعة، 

د معها، والذوبان فيها، فتكون مكاسبها مكاسب له، وأهدافها أهداٌف له، ويعد نجاحها وإخفاقها نجاحً   افإنَّه يميل إلى الشعور بالتوحُّ

وإخفاقًا له، وتصبح مكانتها مكانةً له، وفي حاالت االنتماء القوي تصبح حياة المجموعة مطابقة لحياته الشخصية، بل وبديلة لها 

 (3900، 9.02)العتيبي، 

د العزب و      عمل كواحٍد ( أنَّ المراد بالعضوية هو أن يكون الفرد العامل مقبواًل من األفراد في مجموعة ال9.05طراونة )الويؤكِّ

منهم، يحيطونه بالمودة، واالهتمام، والرعاية، ولقد تناولت نظريات الحوافز، والدافعية مصطلح االنتماء )العضوية(، على اعتبار 

أنَّه أحد الحاجات أو الدوافع التي تحفز الفرد، وتؤثر في سلوكه، حيث أشار ماكليالند إلى حاجة االنتماء، وذلك من خالل نظرية 

 (9420، وعرفها على أنَّها الرغبة في تكوين عالقات شخصية واجتماعية قوية، وصداقات مع اآلخرين )الحاجات

، حيث تتأسس على توفر أعضاء من شأنهم منظمةوبالتالي تكون العضوية هي القوة الالزمة لدعم أنشطة وأهداف ورسالة ال     

ألعضاء عن احتياجات المستقبل أكثر من الماضي أو الحاضر، إضافة أفكار جديدة، وفي بعض األحيان يمثل جيل جديد من ا

ومن هنا نجد إنَّ هذه الفلسفة تتعامل مع قضية السعي إلى جذب المزيد من األعضاء، ليس كهدف في حد ذاتها، وإنما من منطلق 

 ، ويُمكن أن تقتصر شروط عضوية الجماعات على:نظمةتوفير العوامل الالزمة لتحقيق رسالة الم

 شخاص أو المؤسسات العاملة في نفس مجال التخصص المهني، أو الصناعة أو من لهم نفس االهتمامات0األ 

 0العاملين في مستويات وظيفية معينة في نفس مجال التجارة أو التخصص المهني 

 0تموقع العاملين في نطاق الحدود الجغرافية المحددة 

  وتكون عضوية األفراد موضع للتماثل، ألنها  -األدلة اإلرشادية لإلدارة سلسلة-استعداد األطراف لاللتزام بالقانون المطبق

 تشبع حاجات االندماج مع اآلخرين في الوقت نفسه0

  يقضي األفراد معظم حياتهم التنظيمية مع مجموعات العمل التي ينتمون إليها، ما يجعل جماعات عملهم مألوفة وجذابة، األمر

 (3990-394، 9.01ستويات عالية من التماثل )مرابط وبوسنة، الذي يؤدي في نهاية األمر إلى م

ا:   النظريات المفسرة للتماثل التنظيمي:سادس 

 النظريات التي فسَّرت التماثل التنظيمي، وهي كما يلي: فيما يلي بعض نورد     

 



 
 
 

 

 

 

 

 نظرية الهوية االجتماعية: .1

ا التصنيف فهو ترتيب األشياء ترتيب يسهِّل وهي تتضمن ثالثة محاور، وهي )التصنيف، التماثل، والمقار      نة االجتماعية(، فأمَّ

 -ركةش -مدرسة -معينة )جامعة نظمةفهمها، ولفهم البيئة االجتماعية المحيطة، فقد يكون تصنيف الناس على أساس االنتماء لم

ا ال -حداد -نجار -طبيب -ونحو ذلك(، أو على أساس مهني )مهندس -مؤسسة تماثل فتفسيره بأنَّه عندما يشعر ونحو ذلك(، وأمَّ

ا المقارنة االجتماعية فتقوم على فكرة أنَّ اإلنسان ينظر إلى  شخص بأنه يتماثل مع مجموعة معينة فهو يشعر بأنَّه ينتمي إليها، وأمَّ

 (0930، 1..9ايرة، تحقيق ذاته تحقيقًا إيجابيًا، وأن يقيم الشخص ذاته بالمقارنة مع األقران المشابهين له من مجموعته )الصر

 عالقة نظرية اإلدارة باألهداف في تعزيز مالمح عملية التماثل: .1

، وذلك إليجاد أهداف مشتركة نظمةتمَّ االهتمام من خالل هذه النظرية بضرورة إشراك العاملين في تحديد أهداف وبرامج الم     

لفرد يتماثل بشكٍل كبير مع أهداف تشبه أهدافه، ويلتزم بأهداف تمثل أهداف الطرفين، وهذا من شأنه أن يعزز حالة التماثل، ألنَّ ا

قام هو بالمشاركة في تحديدها، إضافةً لما توفره هذه العملية من إضفاء لمشاعر الفرح، الرضا، الثقة، والوالء التي يشعر بها 

 (3990، 9.02)العتيبي،  نظمتهالعامل تجاه م

 النظرية الوظيفية: .1

الوظيفية التنظيم ككائن حي من حيث تأكيد مفهوم التوازن واالنسجام والتعاون بين مختلف عناصره ألداء تُشبِّه النظرية      

 Albberthمن حيث عضوية أعضائها، ومن خالل أبحاث  نظمةالوظيفة، وفقًا للقوانين المشابهة للتنظيم، والتي تتماثل معها الم

et Whetten  ،ديد مفهوم التماثل ضمن إطار وظيفي نسقي يساعد على تحليل كيفية والتي سعت لتحخالل السنوات األخيرة

م في هذه المقاربة من نظمةدخول األفراد، واندماجهم في ثقافة الم ، وذلك وفق القواعد التي تمَّ اختيارها لعضويتهم، ويمكن التحكُّ

 (3990، 9.01خالل فعالية القيادة في إدارة المنظمات )مرابط وبوسنة، 

 لبنائية:النظرية ا .1

هذا النموذج أنَّ الهوية المهنية مجرد فكرة ابتكرت لتحقيق  منظرويعتمد هذا التيار على تحليل مفهوم الهوية، حيث يعتقد      

أهداف السلطة، وهذه المقاربة تفترض أنَّ الهوية التنظيمية هي مفهوم مركب من حيث المعنى، حيث تتجسد في تعدد مفاهيمها 

جزأة، غامضة، متعددة، ومتناقضة، كما أنَّها تحدد وفق الصورة الذاتية واالجتماعية للفرد، وفق نظام االتصاالت من حيث أنَّها: م

، ووفق قوة العولمة، وهذه المقاربة اُنتقدت من طرف المقاربة التفسيرية، والتي تميل إلى إلغاء مفهوم التماثل التنظيمي نظمةفي الم

 (0310، 9.01)أحمد وآخرون، 

 :ظرية التفسيريةالن .1

 تفترض المقاربة التفسيرية أنَّه ال وجود للتماثل التنظيمي، لكن هذا ال يمنع تطوير األفراد باستيعاب التماثل تحت عنوان الهوية     

من حيث تجاربهم، خبراتهم، وطموحاتهم، ما يعني من حيث تحليل الطريقة التي بُنيت بها هذه التماثالت، حيث تحمل التماثالت 

 التنظيمية طابع الدينامية، 



 
 
 

 

 

 

 

كما تؤكد هذه النظرية على أهمية سلوك التفاوض من خالل التفاعالت المعقدة التي تجري بين مختلف أجزاء المصلحة، بهدف 

 (3930-392، 9.01، التي تتأسس على مالحظة األحداث المفردة )مرابط وبوسنة، نظمةالوصول إلى االستقرار النسبي للم

 ل المؤثرة في التماثل التنظيمي:العوامابع ا: س

، ظمةن( على أنَّ الدراسات الحديثة قد بينت تأثير التماثل التنظيمي على مستوى الفرد العامل والم9.05أكَّد العاني والصراف )     

د األفراد اعإذ تسعى منظمات األعمال إلى تحقيقه من خالل توفير المستلزمات، واتباع أساليب معينة، وتهيئة بيئة مالئمة تس

 التي تتأثر بالعوامل التالية: نظمةالعاملين للوصول إلى التماثل مع الم

وهي تعد عامل مهم في المنظمة كونها تؤثر في سلوك األفراد العاملين، ودوافعهم، وقيمهم، كما أنَّ قوتها  الثقافة التنظيمية: .1

 لتالي يزداد تماثلهم مًعا0تؤدِّي إلى زيادة التزام األفراد العاملين تجاه منظماتهم، وبا

وهي تعتبر المصدر الرئيسي لتنمية المهارات، وتعلم الفرد العامل التبعية، والطاعة، لمعايير الجماعة،  جماعة العمل: .1

 واستشارة الزمالء، والتعاون في العمل، والتنسيق في اتخاذ القرارات الجماعية0

مستوى التماثل التنظيمي، وذلك ألنَّ هناك عالقة إيجابية بين كاًل من  وتعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على مدة الخدمة: .1

مدة الخدمة سواًء في العمل، أو المنظمة ككل، وااللتزام والوالء للمنظمة، فكلما زادت مدة الخدمة في المؤسسة كان الفرد 

 (4130-419توى التماثل التنظيمي )العامل أكثر والًء للمنظمة، وقيمه تتشابه مع قيمها وأهدافها، وبالتالي يزداد مس

عدد مرات االتصال، ومدى العمق في محتواه، وكانت قنوات االتصال مفتوحة، والمعلومات فكلما زاد  االتصاالت التنظيمية: .1

 0نظمةمتدفقة عبرها، كان هناك ارتباط بين العاملين والم

ي تعمل على إحداث التماثل، فهي تهدف إلى تطويع وتعتبر عملية التطويع من الطرق الت التطويع االجتماعي التنظيمي: .1

 العاملين وتشكيل اتجاهات األفراد وسلوكهم وأفكارهم بالطريقة التي تخدم مصالح المؤسسة وأهدافها0

لك زاد التماثل التنظيمي، وذ نظمةفكلما زادت مشاركة الفرد في صنع القرارات في الم المشاركة في عملية صنع القرارات: .1

 (4520، 9.05لتعبير عن رغباته وأهدافه )فراج، لشعوره با

فكلما زاد مستوى الصراع قلَّ مستوى التماثل، والعكس، وذلك ألنَّ التماثل يُبنى على توحيد األهداف  الصراع التنظيمي: .7

ا الصراع فيقوم على التضارب والتعارض بين أهداف األفر د، وأهداف اوالقيم والثقافة التنظيمية وتشابهها وتطابقها، وأمَّ

 0نظمةالم

، ظمةنحيث أنَّ دور القائد يأتي من خالل التأثير في تابعيه، وفي أهدافهم، وجعلها تتطابق مع أهداف الم القيادة التنظيمية: .8

ف ، وتختلنظمةوخارجها، والموازنة بين حاجات األفراد وتوقعاتهم، وحاجات المها وإشباع الحاجات والرغبات اإلنسانية داخل

 في درجة تأثيرها تبًعا لنوع القيادة التي تمارسها، ولعل أفضلها القيادة القائمة على المشاركة0القيادة 

يعتبر التماثل الوسيلة األساس التي من خاللها تتشكل الهوية، وتماثل الفرد يعني تبني مجموعة من الهويات،  الهوية التنظيمية: .9

(0 والشكل التالي 013، 9.01ه تكون بارزة وذات قيمة )أحمد وآخرون، وعضويت والتماثل القوي للفرد يشير إلى أنَّ هويته

 يبيِّن هذه العوامل المؤثرة في التماثل التنظيمي:



 
 
 

 

 

 

 

 

 (0130، 9.01المصدر: )أحمد وآخرون، ( العوامل المؤثرة في التماثل التنظيمي0 0شكل )              

 االستغراق الوظيفي .1.1

 :  لوظيفي:مفهوم االستغراق انشأة وأوال 

ل من صاغ مصطلح )استغراق موظف(      وذلك عام   William A. Kahn هو الباحث Employee Engagementأوَّ

م، وذلك من خالل دراسة عملتها جهة استشارية، .059م، وهناك مراجع أخرى تقول إنَّ أصول هذا المصطلح تعود إلى عام .055

، وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان أهمها هو أنَّ المدير هو مفتاح لقوة نظمةالموقامت بإجراء مسح حول االستغراق في العمل في 

العمل، والسبب المباشر والرئيس لتعزيز استغراق الموظف في عمله، كما أنَّ الموظفين الذين لديهم عالقات وثيقة مع عاملين 

، 9.02و مؤشر أقوى من كافة نشاطات التنظيم )أحمد، آخرين هم األكثر استغراقًا في أعمالهم، ولهذا فإنَّ االستغراق الوظيفي ه

صطلح لوصف شعور ارتباط الموظفين االرتباط مكانت هناك حاجة إلى إيجاد  ( أنَّه9.09أشار العبادي والجاف ) هذا وقد (9390

لوظيفي(، وهي العاطفي بالمنظمة، وارتباطهم بشركائهم اآلخرين، والوظيفة، هذه الحاجة التي أعطت مصطلح )االستغراق ا

املة االستعداد التام الستثمار جهودهم ك ونالتي يعملون بها، ومستعد نظمةبمستقبل الم ونالحالة التي يكون فيها الموظفون مهتم

، والتي تدرس نظرية السلوك Goffmanأصول االستغراق بنظرية دور السلوك لـ  Kahn(0 وقد ربط 31) نظمةلصالح الم

ل مطالب اآلخرين، وقواعدهم، وبالتالي فإنَّ منظري نظرية الدور يعتقدون أنَّ األفراد العاملين يجب الفردي الذي يتشكل من خال

أن يكون هناك توافق بينهم وبين توقعات اجتماعية معينة، وهذه التوقعات ترتبط بأدوار هؤالء األفراد، وبالتالي يُمكن توقع سلوك 

 وقد تكون تجارب هوثورن لها عالقة بنشأة مفهوم االستغراق الوظيفي، (440، 9.01 األفراد من خالل تحليل أدوارهم )عبد العال،

الثقافة 
ةالتنظيمي

القيادة

االتصاالت

الجماعة

الهوية 
الصراعةالتنظيمي

اراتخاذ القر 

التطويع
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وقد أُجريت التجارب  م0539-م0594وهوثورن هو عبارة عن مصنع الكهرباء الغربي في ضواحي شيكاغو ما بين عامي  

 توصلت الدراسة إلى أنَّ الزيادة فيلمعرفة فيما إذا أصبح العمل أكثر إنتاجية في مستويات اإلضاءة العالية أو المنخفضة، و

اإلنتاجية كانت بسبب التأثير التحفيزي للقائد، ومن ثمَّ أصبح مفهوم االستغراق الوظيفي موضوًعا للمناقشة في دوائر الشركات 

ولكن  ليه،لعدة سنوات، فقد سيطر على اهتمام الجميع، العاملين، وأصحاب األعمال، وكل واحد منهم لديه طريقة مختلفة للنظر إ

 (910، .9.9الجميع يدرك تماًما أهمية هذا الموضوع )سعاد وآخرون، 

مفهوم االستغراق الوظيفي يشتمل على مجموعة من العوامل التي تتعلق بعوامل نفسية، عاطفية، وعقلية للفرد، ترتبط و     

مة، والعاملين على حدٍّ سواء، ولهذا األمر تعددت ، وذلك في سبيل تحقيق أهداف كل من المنظنظمتهارتباطًا وثيقًا بوظيفته داخل م

 (50، 9.09مفاهيم االستغراق الوظيفي، وذلك باعتبار أنَّه أحد المفاهيم السلوكية الحديثة في مجال اإلدارة، واألعمال )ماضي، 

 مجال إدارة المواردويعتبر موضوع االستغراق الوظيفي للعاملين من الموضوعات التي حازت على اهتمام الباحثين في      

فه البعض بأنَّه حالة ذهنية إيجابية إلنجاز العمل، ويتم تشخيصها بالحماس،  البشرية، وهو عبارة عن تركيب متعدد األبعاد، ويعرِّ

اإلخالص، واالنغماس0 ويتم تشخيص الحماس بمستويات مرتفعة من الطاقة، والمرونة الفكرية أثناء تأدية العمل، وكذلك الرغبة 

ا اإلخالص فيتم تشخيصه من خالل في  استثمار الجهود في عمل الشخص، واالستمرارية حتى في حالة ظهور المشكالت، وأمَّ

ا االنغماس فيتم تشخيصه من خالل التركيز الكامل،  اإلحساس بأهمية العمل، والتحمس، واإللهام، والكبرياء، والتحدي، وأمَّ

يمر الوقت بسرعة، دون الشعور بمروره، ويشعر الشخص بصعوبة في االنفصال  في عمل الشخص، بحيث -االنهماك- واالنشغال

 (0020، 9.05عن العمل، أو تركه )صالح، 

ف االستغراق الوظيفي بأنَّه يمثل الدرجة التي يندمج فيها الفرد مع الوظيفة التي يمارسها، ويستشعر أهميتها، فهي عالقة       ويُعرَّ

 (20، 9.05االندماج فيها عاطفيًا، وعقليًا )الشنطي وأبو عمرة،  خاصة بين الفرد وعمله، يعيش

ويوصف االستغراق الوظيفي أيًضا بأنَّه طريقة تطوير سلوك الموظف الذي يربطه بعمله، فالموظفين المستغرقين وظيفيًا      

االنهماك بف المستغرق وظيفيًا يتميز يتركز جهدهم المبذول البدني، الذهني، والعاطفي، حول استكمال مهمتهم التنظيمية، فالموظ

 (0590، 9.05في عمله، والقيام به بسعادة، ويتميز بالخبرات المتزايدة )مرزوق وآخرون، 

ف فرح وآخرون )      سهم التي يعمل بها بطريقة تُ  نظمةتجاه الم عامل( االستغراق الوظيفي بأنَّه الشعور اإليجابي لل9.05وقد عرَّ

ق أهدافها وقيمها، وعليه فإنَّ االستغراق الوظيفي هو مدى حب وانغماس الموظف بحماس، والشعور بأهمية بدرجة عالية في تحقي

 (330عمله، والتكيُّف مع البيئة المحيطة لتحقيق األهداف المشتركة )

ا جبيري وبو ملة )      ظيفة في حياة الفرد من ( فقد عرفا االستغراق الوظيفي بأنَّه الصورة العامة عن مدى أهمية الو.9.9وأمَّ

جهة، ومدى استعداد الفرد على الحفاظ على تلك الوظيفة، وبذل أقصى الجهود للوفاء بمتطلبات الوظيفة من جهة أخرى، 

فاالستغراق الوظيفي يعني أن يحب الفرد عمله، أو يكون مهتًما بالعمل المرتبط به، لذلك نالحظ األفراد ذوي المستوى العالي في 

 (930) الوظيفي يهتمون بشكل صادق وحقيقي بأعمالهم، ويسخرون أغلب جهودهم في أعمالهماالستغراق 



 
 
 

 

 

 

 

ويعد االستغراق الوظيفي أحد أهم القضايا في مجال اإلدارة واألعمال، والسلوك التنظيمي، وذلك ألنَّه يتصل بمجموعة من      

وم مصدًرا محفًزا للعاملين، ومفتاًحا للتطوير الشخصي، المتغيرات المتصلة بسلوك العاملين، األمر الذي جعل من هذا المفه

وبالرغم من التعريفات المتعددة لالستغراق الوظيفي إالَّ أنَّ مفهومه والرضا عن بيئة العمل، وتوجيه السلوك نحو تحقيق الهدف، 

ال هو  يتمثل في خمسة عناصر، وهي أنَّ العمل يمثل االهتمام األساسي في الحياة، المشاركة بفاعلية في أداء العمل، األداء الفعَّ

ال مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمفهوم الذاتي، وأهمية الرقابة الذاتية لدى الفرد العامل ف رفع  يالعامل األساسي لتحقيق الذات، األداء الفعَّ

 (0920، 9.09مستوى األداء )الشنطي، 

 أهمية االستغراق الوظيفي:ثاني ا: 

 راق الوظيفي فيما يلي:تتمثل أهمية االستغ     

 أنَّه يعتبر من أهم المداخل المستخدمة لتنمية وتحسين جودة حياة العمل0 00

 له أثر إيجابي كبير على إنتاجية وكفاءة الموظف0 90

 أنَّه يعتبر عامل مهم في تحفيز الموظفين0 30

 له أهمية في تحقيق نمو األفراد وزيادة رضاهم الوظيفي في بيئة العمل0 40

ل كبير على العديد من النتائج التنظيمية، حيث يعمل على زيادة مستوى األداء، الرضا الوظيفي، االلتزام أنَّه يؤثر بشك 90

 (0.50، 9.90التنظيمي، تنمية سلوكيات المواطنة التنظيمية، وتقليل النية لترك العمل )تي ونعرورة، 

 أنواع االستغراق:ثالث ا: 

 ستغراق الوظيفي، وهي:( ثالثة أنواع لال9.01يذكر عبد العال )     

 ويمثل توظيف وتجسيد الحالة الجسدية واإلدراكية والشعورية للفرد أثناء قيامه بالمهام0 االستغراق الشخصي: .1

راض النفسية كاإلنهاك والتهكم وانخفاض عفاإلرهاق يمثل مجموعة من الخصائص واألاالستغراق مقابل اإلرهاق:  .1

 يمي، وهنا يبرز االستغراق كنقيض لإلرهاق0الكفاءة كرد فعل لمسببات الضغط التنظ

ويشير إلى اإليجابية واإلنجاز والحالة الفكرية المتعلقة بالعمل، ويمكن تميزها من خالل الحماس، االستغراق الوظيفي:  .1

 اإلخالص، واالنغماس، فالحماس يُشير إلى المستويات العالية من الطاقة والمرونة الفكرية أثناء العمل،

خالص إلى االندماج العالي في العمل، والدفاع عن المؤسسة، واإللهام، والفخر، والتحدي، بينما يشير ويشير اإل 

االنغماس إلى التركيز الكامل واالستغراق في العمل، بحيث يمر وقت الموظف بسرعة ويجد من الصعوبة فصل نفسه 

 (990عن العمل )

 العوامل المؤثرة في االستغراق الوظيفي:رابع ا: 

 توجد مجموعة من العوامل المؤثرة في االستغراق الوظيفي، وهي:     

 وذلك من خالل إتاحة المجال للعاملين للمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على العمل0 المشاركة في السلطة: .1



 
 
 

 

 

 

 

المشاركة  ، وأهداف المجموعات، فضاًل عننظمةوهذا يتمثل في إبالغ العاملين بأهداف المالمشاركة في المعلومات:  .1

 في أداء التغذية العكسية0

وهي عبارة عن المساعدة والدعم وتطوير المهارات من خالل تدريبات رسمية، باإلضافة إلى مراقبين غير المكافآت:  .1

 (390-30، .9.9)سعاد وآخرون،  رسميين، بحيث تضمن تحقيق استغراق العاملين في جميع مستويات الهرم التنظيمي

ا:   ستغراق الوظيفي:مؤشرات االخامس 

 توجد بعض المؤشرات الدالة على مستوى االستغراق الوظيفي لدى العاملين، نوردها فيما يلي:     

 تمتُّع العاملين بروابط وصالت قوية بوظائفهم، األمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان كسر هذه الروابط والصالت0 00

 يجعله مستغرقًا في أداء مهام هذه الوظيفة0أن تكون الوظيفة من أهم أولويات الفرد، األمر الذي  90

 أن يكون الفرد شديد الدقة في عمله0 30

 أن تكون معظم األهداف الشخصية للفرد في حياته مرتبطة بشكل مباشر نحو وظيفته0 40

 أن يحقق العمل للفرد أكبر إشباع في حياته0 90

 الرغبة الدائمة في الذهاب إلى العمل، وعدم التغيب عنه0 20

 لفخر والتباهي بعمله أمام اآلخرين0شعور الفرد با 30

 (3900، 9.01أن يفضل الفرد دائًما استيعاب وظيفته معظم وقته )إمام،  10

ا:   العوامل التي تساعد في زيادة مستوى االستغراق الوظيفي:سادس 

 توجد مجموعة من العوامل التي تساعد الفرد في زيادة مستوى االستغراق الوظيفي، وهي:     

 ن الرغبة والقدرة النهماك الفرد في وظيفته0توافر كاًل م 

 0توافر إطار من القيم التي تحث الفرد على االستغراق في وظيفته 

 0مراعاة االختالفات الشخصية بين األفراد من حيث العمر، التعليم، مدة الخدمة، قوة الحاجة، ونحو ذلك 

 فراد0إثراء الوظيفة أثناء التصميم بما يتناسب وإمكانيات وقدرات األ 

 0مراعاة خصائص العمل والتي تتضمن تنوع المهام ووضوحها وأهميتها 

 0تشجيع اإلدارة لمشاركة األفراد حتى لو اختلف معهم في اآلراء 

  ،(930، 9.01توفير مساحة من اإلبداع وتطبيق األفكار الجديدة في بيئة العمل )عبد العال 

 محددات االستغراق الوظيفي:سابع ا: 

محددات قد تؤثر على مستوى االستغراق الوظيفي للعاملين، والتي يجب أخذها بعين االعتبار من قِبَل إدارة الموارد  هناك عدة     

 البشرية، والعمل على توفيرها للعاملين، ومن بينها الخصائص التالية:

 وتتضمن األقدمية والحاجة إلى النمو، وحسن أخالق الفرد0 الخصائص الشخصية: -1

 وتتضمن الحوافز واستقاللية الوظيفة والتنوع وتوصيف المهام والمشاركة والتغذية العكسية0ية: الخصائص الوظيف -1



 
 
 

 

 

 

 

وتتضمن العمل مع اآلخرين والمشاركة في اتخاذ القرارات ومشاعر النجاح )جبيري وبو الخصائص االجتماعية:  -1

 (940، .9.9ملة، 

 أبعاد االستغراق الوظيفي:ثامن ا: 

ي ، وقد أورد هذه األبعاد تنيالميدا بحثباحثين األبعاد التالية، وهي التي سيتم االعتماد عليها في التبنى مجموعة من ال     

 (:9.90ونعرورة )

وهو عبارة عن الحالة التي تتميز بالحيوية والتفاني أثناء أداء العمل، واالستعداد الستثمار الجهد في عمل  الحماس: -1

 عال من الطاقة والمرونة العقلية0 واحد، ومواجهة الصعوبات باعتماد مستوى

وهذا البُعد يشير إلى مدى ارتباط الفرد بقوة فيما هو محدد، وبذل المزيد من االهتمام، بما يتطلب المزيد  اإلخالص: -1

 من االنضباط الذاتي واالستعداد الدائم لحل مشكلة ما0

ه، أثناء أداء المهمة، وشعوره بالمتعة بعمل وهو االستغراق الكلي للفرد بوظيفته، نتيجة الشعور بالرضااالنغماس:  -1

  (0.50) وهذا النوع من االستغراق يتعلق بالكفاءة الفردية من خالل وجود الثقة واالستيعاب والتكيف في العمل

 :الموظف المستغرق وظيفي ا تاسع ا:

ة، والموارد البشرية تعتبر من أهم عن بعضها البعض هو ما تمتلكه من موارد بشري نظماتمن أهم األصول التي تميز الم     

طرق  إيجاد نظماتاألصول في أي عمل يُمكن إنجازه بوصفه مصدًرا للميزة التنافسية، وقد أصبح من الضروري بالنسبة للم

ك ولإلفادة من جميع القوى العاملة المتاحة لغرض االكتفاء والنمو المتزايد، والمدخل الناجح ألية رسالة يتطلب الجمع بين السل

أن تبذل جهًدا مقصوًدا للوصول إلى هذين المستويين، وهنا ال يعمل  نظمةالعقالني والسلوك الشعوري سويةً، ولهذا يتعين على الم

، وقد يكون هذا ممكنًا فقط نظمةالدافع وحده، إذ أنَّه من المهم جًدا غرس شعور االنسجام والوحدة بين الموظفين لرؤية ورسالة الم

يل جهودهم بنجاح إلى مبدأ االلتزام، ولتحقيق هذه الغاية يُعد استغراق الموظف أداة قوية للغاية متاحة ألرباب عندما يمكن تحو

 (350، 9.09العمل )العبادي والجاف، 

الشخص الذي يعي ويدرك سياق األعمال، ويعمل عن كثب مع زمالء العمل  هإنَّ الموظف المستغرق وظيفيًا يُمكن تعريفه بأنَّ      

0 ومن خالل هذا التعريف يتبين أنَّ استغراق الموظفين هو عبارة عن عالقة رفيعة نظمةتحسين األداء الوظيفي لصالح المل

أو المدير أو زمالء العمل، في المقابل من أجل  نظمةالعواطف، وعملية عقلية يمتلكها الموظف تجاه عمله، والذي يؤثر فيها الم

 في عمله،تطبيق الجهود المنظورة اإلضافية 

 التي يعمل بها، األمر نظمتهكلما زاد استغراق الموظف كلما ازدادت احتمالية تحدث الموظف بإيجابية عن م ويُمكن القول بأنَّه 

 ، وينتج عن ذلك قلة دوران العمل،نظمةالذي يجعل هناك فرصة لزيادة مساهمته في تطوير العمل، ورغبته في البقاء في هذه الم

 (930، 9.01ا نسبة ترك العمل )المنان، وتنخفض بذلك أيضً 

تتَّضح أهمية االستغراق الوظيفي من خالل دخوله في صميم العالقة الوظيفية، ألنَّه يتناول أفعال األفراد العاملين، وطريقة      

 (920، 9.04)ماضي،  نظمةتصرفاتهم في أدوارهم المنوطة بهم، ومنهجهم الذي ينتهجونه من أجل تحقيق أهداف الم



 
 
 

 

 

 

 

 عالقة التماثل التنظيمي باالستغراق الوظيفي .1.1

: عالقة التماثل التنظيمي باالستغراق الوظيفي:  أوال 

كلما زاد مستوى التماثل التنظيمي، زادت االستغراق في العمل، وهذا بدوره يزيد كفاءة وفعالية العمل0 أما في حالة حدوث      

جة ستنعكس سلبا على المنظمة وأهدافها المخططة مسبقاً والمرجو تحقيقها، ويعد التماثل التنظيمي التضارب في األهداف، فإن النتي

أحد األشكال المتجددة للتماثل االجتماعي، إذ تسعى المنظمات على اختالف أعمالها ليكون العاملون فيها ملتصقين برسالتها 

مستوى المنظمة يقلل من ترك العاملين للعمل، ويزيد من الرضا الوظيفي،  وبالرؤية التي تهدف تحقيقها، إنَّ التماثل التنظيمي على

والوالء، وااللتزام التنظيمي، كما يزيد من مستوى دافعية الفرد للعمل، إن دور المعلم مهم في العملية التربوية والتعليمية من خالل 

درسها، عامال على إثرائها وتوظيفها لخدمة الطلبة0 ويترتب أدائه اإليجابي، وأن يكون قادرا على تحليل المناهج والمقررات التي ي

وضع الخطط الهادفة لألنشطة المنهجية والال منهجية التي تساعد على توظيف المعرفة وربطها بالواقع الحياتي وأن  -كذلك -عليه

ة، إيجابيات هذا الدور )الشواور يكون المعلم ذو عالقات إنسانية طيبة مع الطلبة والمجتمع المدرسي بأكمله، ليتمكن من تحقيق

9.09 ،0900) 

ويقع على عاتق المعلمين في مدارس التعليم العام كثير من المهام العلمية والمهنية، كتدريس الطلبة وتزويدهم بالمعارف      

لتخصص0 جال اوالخبرات الالزمة في مختلف حقول التخصص0 وما يترتب عليه من تحضير وإعداد وتقويم، ومتابعة الجديد في م

والمساهمة باألنشطة التي من شأنها النهوض باألمم وتقديم الحلول المناسبة للمشكالت التي يواجهها الميدان التعليمي، ويتبلور 

التماثل التنظيمي بعدة اتجاهات مترابطة فيما بينها وهي شعور متوحد بأهداف التعليم وقيمه، وشعور باالندماج في األعمال والمهام 

، 5..9ف بها مدير المدرسة، وشعور بالوالء وااللتزام لها، والرغبة في الحفاظ على االنتماء والعضوية فيها )الصرايرة، المكل

 (0 هذا األمر الذي من شأنه أن يرفع درجة االستغراق الوظيفي لدى المعلمين0130

ية واستمرار أي مؤسسة، فهو يسهم فقي رفع معنويات التماثل التنظيمي من أهم ضمانات وحيو ( أنَّ 9.01قد أكَّد المواضية )و     

والمديرين الذين يتماثلون مع مؤسساتهم فإنَّهم بذلك يعيدون تشكيل مفاهيمهم ورضا العاملين، ويتيح لهم الفرصة إلظهار قدراتهم، 

اثل مع قرارات التي يتخذها المدير المتمالذاتية، لكي تتواءم مع مفاهيم النظام، وقيمها، وللتماثل التنظيمي فوائد عدة، فمنهال أنَّ ال

كما أنَّ وجود مدير متماثل تنظيميًا مع مؤسسته مؤسسته تكون منسجمةً تماًما مع مصلحة المؤسسة، وما يُحقق أفضل نتائجها، 

 (0310ة )سيرفع من درجة االستغراق الوظيفي لدى العاملين معه، حتى يجعلهم يعملون بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف المؤس

 ثاني ا: قياس درجة التماثل التنظيمي وبيان عالقته باالستغراق الوظيفي:

ف على دجة 9.05يذكر الشلبي )      ( أربعة أبعاد لقياس درجة التماثل التنظيمي لدى المديرين، والتي من خاللها يُمكن التعرُّ

 ة بين التماثل التنظيمي واالستغراق الوظيفي، وهي:االستغراق الوظيفي عند العاملين، ومن خالل هذا تتبيَّن العالق

 التواصل والترابط مع اإلدارة العليا: .1



 
 
 

 

 

 

 

ؤسسة ، وبالتالي فإنَّ مدير المويشير هذا المقياس إلى أنَّ مدير المؤسسة يمتلك أفكار مشابهة لتلك التي تحملها اإلدارة العليا     

د المعين الذي يستسقي منه األفراد العاملين توجيهاتهم، األمر الذي يحث العاملين على العمل في ضوء هذه األفكار، وبال تالي يتوحَّ

 يجعلهم مستغرقين في أعمالهم، ومنجزين لمهامهم0

 التقييم الذاتي: .1

مدير لويشار له بأنَّه التماثل اإلدراكي، وهو أحد الركائز المهمة في توافر التماثل التنظيمي لدى المديرين، ألنَّه إذا قيَّم ا     

والعاملين معه عملهم في المؤسسة كمنظومة واحدة، فيكون نجاح المنظمة نجاح للعاملين فيها من مدير ومرؤوسين، ويكون الفشل 

ل دافًعا للعمل، وتبنِّي للقيم والُمثُل التي تنتهجها المؤسسة، فيؤدِّي ذلك إلى استغراق العاملين في أعم لهم، اللجميع، األمر الذي يُشكِّ

 ل إنجاز المهام، والقيام باألعمال على أكمل وجه0من أج

 القيم واألهداف المتكاملة: .1

إذ يُمثل تكامل القيم واألهداف ما بين اإلدارة والعاملين في المؤسسة أحد أهم وسائل تحقيق التماثل التنظيمي، والذي بدوره      

ل0ينعكس على استغراق العاملين في أعمالهم دون الحاجة إلى سرد الكثي  ر من التوجيهات، ومتابعة القيام باألعمال أواًل بأوَّ

 التواصل والترابط مع الزمالء: .1

ال ما بين الزمالء في العمل، وهذا يؤدِّي بدوره إلى حصول الفرد العامل على المعلومات       وذلك من خالل تحقيق االتصال الفعَّ

بالتشابه والتساوي مع الزمالء في العمل، األمر الذي ينعكس على  الخاصة بما يحدث في المؤسسة، وهذا يوجد شعور لدى المدير

ينغمس في عمله دون الحاجة إلى البحث عن األخبار، أو آخر أداء العمل نفسه، فيجد العامل نفسه مطمئنة في هذه المؤسسة، ف

 (990التوجيهات، ألنَّه ستصله على كل حال )

 ي واالستغراق الوظيفي:ثالث ا: أهمية العالقة بين التماثل التنظيم

لقد أصبح االهتمام بموضوع الهوية التنظيمية والتماثل التنظيمي، ضرورة ملحة لما تشهده البيئة اإلدارية من أحداث      

وتطورات، والتي رافقها العديد من اآلثار والظواهر السلبية والتي من الواجب مواجهتها، وذلك ألنَّ ضعف الهوية التنظيمية يؤدي 

ضعف والء العاملين، لدرجة أن يتخلى العامل عن عمله، أو يؤديه بأي شكل، وبأضعف أداء، وهذا ما يتنافى مع مبادئ  إلى

االستغراق الوظيفي لدى العاملين، فوجود الهوية التنظيمية للمؤسسة ووضوحها تكون مثااًل لمديري اإلدارات بأن يعيدوا تشكيل 

زداد والء العاملين لما يرونه من توحيد الهوية، والمنهج، والرؤية، والرسالة، واألهداف، هويتهم وفقًا لمؤسساتهم، وبالتالي ي

فينعكس على أدائهم بطريٍق غير مباشر، فيتحقق من خالل هذا االستغراق الوظيفي الذي ننشده، واإلنجاز الذي نتمناه )العزب 

 (9430-949، 9.05والطراونة، 

التماسك والتعاون داخل المؤسسة، ويرفع مستوى المشاركة الفاعلة، وسهل التنسيق واالتصال  فالتماثل التنظيمي يُشجع على     

عملية صنع القرار في المؤسسة، كما أنَّه يُسهم في تعزيز احترام الذات، بين العاملين واإلدارة، كما أنَّه يلعب دوًرا هاًما في 

لمؤسسة، واالرتقاء بمستوى الطموح لدى األفراد العاملين فيها )العمري وإضفاء معنًى للحياة، وزيادة درجة االنتماء والوالء ل

 (2410، 9.01وبطاح، 



 
 
 

 

 

 

 

كما أنَّ تماثل األفراد مع المؤسسة يجعلهم يعتبرون أنفسهم جزًءا منها، مما يجعلهم يبذلون قصارى جهدهم إلنجاز المهام،      

، 9.05ون أهداف المؤسسة هي األولية في جميع قراراتهم )جبريل، ويعتبرون أنفسهم ممثلين للمؤسسة داخلها، وخارجها، ويجعل

0290) 

 رابع ا: أهداف العالقة بين التماثل التنظيمي واالستغراق الوظيفي:

 تهدف العالقة بين التماثل التنظيمي واالستغراق الوظيفي إلى:     

 من الصراع0 العمل على زيادة االلتزام واالنتظام واألداء والدافعية العامة والحد 00

 زيادة درجة الوالء التنظيمي، وتفعيل التعاون بين العاملين في المؤسسة0 90

 االرتباط النفسي بين العاملين كفريق عمل، وأنَّ مصيرهم واحد، وقدرهم واحد، وأنَّ النجاح أو الفشل يؤثر عليهم جميًعا0 30

 العمل0 شعور العاملين بالرضا، والقناعة بالعمل، وبالتالي تجويد أدائهم في 40

 بيان الصورة اإليجابية للمؤسسة، والوالء لها، واإليمان بها0 90

 قبول العاملين بالتطوير والتغيير بسهولٍة ويسر، لقناعتهم بأنها سوف تكون للمصلحة العامة0 20

 العمل من أجل تطوير المؤسسة وتقدمها0 30

 (330، .9.9تشجيع روح العمل الجماعي بما يحقق المصلحة العامة )األسطل،  10

ا: العوامل التي تؤثر في العالقة بين التماثل التنظيمي واالستغراق الوظيفي:  خامس 

 توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر في العالقة بين التماثل التنظيمي واالستغراق الوظيفي، وهي:     

 0االستقطاب والتعيين 

 0التصميم الوظيفي 

 0السلوك اإلداري واإلشرافي 

 اركة في اتخاذ القرارات، والتطوير الوظيفي0تمكين العاملين والمش 

 0تكافؤ الفرص، والمعاملة العادلة من اإلدارة 

 0إدارة األداء 

  ،(0.0، 9.09الرضا الوظيفي )ماضي 

 الدراسات السابقة .1

 ثم نقوم بعرضفي هذا الفصل يتم عرض الدراسات السابقة في موضوع البحث، وسيتم عرضها من األقدم إلى األحدث،      

 موقع هذه البحث من الدراسات السابقة0

: الدراسات التي تناولت التماثل التنظيمي:  أوال 



 
 
 

 

 

 

 

( إلى التعرف على مستوى التماثل التنظيمي ألعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات 1..9هدفت دراسة )الصرايرة،      

(، والتي طورها الباحث بما يتناسب والبيئة األردنية، فطبقت Cheney, 1982األردنية العامة، ولتحقيق هدفها استخدمت استبانة )

( عضو هيئة تدريس، تمَّ اختيارها بالطريقة العشوائية، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تمَّ حساب 299على عينة مكونة من )

تماثل وبيَّنت نتائج الدراسة أنَّ درجة الالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين األحادي، واختبار شافيه0 

( درجات0 وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى 9( درجة من )3053التنظيمي لدى أعضاء الهيئات التدريسية كانت مرتفعة، إذ بلغت )

ف  رغباتهم، وعلى حاجاتهم، الباحث بأن تقوم الجامعات بتعزيز التماثل التنظيمي ألعضاء الهيئات التدريسية فيها، وأن تتعرَّ

لتحقيق الممكن منها، وإشباعها، وأن توفر نظام حوافز تشجيعية، مادية، ومعنوية، لما لها من أثر إيجابي في المحافظة على 

 الدرجة المرتفعة من التماثل التنظيمي0

ف على درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان ألبعاد9.03وهدفت دراسة )الزعبي،       القيادة التحويلية،  ( إلى التعرُّ

وعالقتها بالتماثل التنظيمي من وجهة نظر المعلمين، ولتحقيق هدف الدراسة تمَّ استخدام االستبانة لجمع البيانات، وتمَّ تطبيقها 

ة ج( معلًما ومعلمة، تمَّ اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية النسبية، وتوصلت الدراسة إلى أنَّ در339على عينة تكونت من )

متوسطة، كما توجد عالقة موجبة بين ممارسة مديري المدارس ممارسة مديري المدارس ألبعاد القيادة التحويلية والتماثل التنظيمي 

الخاصة ألبعاد القيادة التحويلية والتماثل التنظيمي، وفي ظل هذه النتائج أوصت الدراسة بتنظيم دورات تدريبية لمديري المدارس 

 هية القيادة التحويلية، وأهميتها، ومبادئها، وألهمية إكساب العاملين للتماثل التنظيمي في المنظمات0الخاصة لتوضيح ما

ا دراسة )العتيبي،       ( فقد هدفت إلى التعرف على درجة توافر التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة 9.02وأمَّ

ية بين استجابات أفراد عينة الدراسة، والتي يمكن عزوها لمتغيرات: )الكلية، الطائف، والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائ

والرتبة األكاديمية، وعدد سنوات الخبرة(0 ولتحقيق أهداف الدراسة تمَّ استخدام استبانة التماثل التنظيمي، وتمَّ تطبيقها على عينة 

سة أنَّ درجة توافر التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس ( عضو هيئة تدريس0 وبيَّنت نتائج الدرا.09الدراسة المكونة من )

بجامعة الطائف قد جاءت مرتفعة، وفي ظل النتائج أوصت الدراسة بضرورة المحافظة على درجة التماثل التنظيمي بالجامعة، 

ئم، مناسبة، والمناخ التنظيمي المالاالهتمام بتوفير البيئة الجامعية الباعتبارها معززة للعمل التنظيمي الناجح داخل الجامعة، و

 وتعزيز قيم االنتماء بين الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بها0

( إلى التعرف على درجة ممارسة عمداء الكليات لمهارات االتصال اإلداري، 9.03وهدفت دراسة )العمري والعموش،      

ي الجامعات األردنية الرسمية، وتمَّ اختيار عينة مكونة من وعالقتها بمستوى التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئات التدريس ف

( عضو هيئة تدريس بالطريقة الطبقية العشوائية من حملة الدكتوراه، وتمَّ استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، كما تمَّ .09)

هارات االتصال اإلداري متوسطة، استخدام استبانتين لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى أنَّ درجة ممارسة عمداء الكليات لم

ة كما توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين درجة ممارس ومستوى التماثل التنظيمي ومجاالته لدى أعضاء الهيئات التدريسية مرتفًعا،

وصت أعمداء الكليات لمهارات االتصال اإلداري ومستوى التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئات التدريس، وفي ضوء هذه النتائج 

الدراسة إلى تعزيز قدرة العمداء على ممارسة مهارات االتصال اإلداري من خالل عقد الدورات التدريبية، وتوجيه األبحاث 

 القادمة إلى البحث في أثر مهارات االتصال اإلداري على متغيرات أخرى في الجامعة0



 
 
 

 

 

 

 

في الدافعية للعمل لدى مديرات رياض األطفال من وجهة إلى كشف أثر التماثل التنظيمي  (9.01وهدفت دراسة )المواضية،      

نظر المربيات في مديرية تربية الزرقاء، ولتحقيق هدف الدراسة فقد تمَّ استخدام المنهج الوصفي، وأُعدَّت استبانة لجمع البيانات 

مربية أطفال، وتوصلت الدراسة ( 454بعد التحقق من صدقها ومقدار ثباتها، واختيار عينة طبقية عنقودية عشوائية تكونت من )

إلى أنَّ مستوى التماثل التنظيمي والدافعية للعمل جاءت بمستوى متوسط، كما دلَّت النتائج على وجود أثر للتماثل التنظيمي في 

دٍّ سواء، ح الدافعية للعمل، وفي ظل النتائج أوصت الدراسة باالهتمام بتنمية مفهوم التماثل التنظيمي عند المديرات والمربيات على

 والعمل على تعزيز هذا المفهوم، وجعله من أولويات العمل0

اختبار دور التماثل التنظيمي في الحد من مستوى الصمت التنظيمي لدى عينة من  ( إلى9.01كما هدفت دراسة )الكعبي،      

اسية لجمع بيانات الدراسة، وتوصلت ( فرد، وقد اُستخدمت االستبانة كأداة أس23العاملين في المصارف األهلية بلغ عددهم )

الدراسة إلى وجود عالقة سلبية بين التماثل التنظيمي والصمت التنظيمي، وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة إلى االهتمام ببناء 

لفاعل ا عالقات اجتماعية بين العاملين، وإشاعة روح الفريق، واالنتماء إلى المصرف من خالل شعور العاملين بأهميتهم، ودورهم

 فيها، وأنهم جزء منه مكمل لشخصيتهم مما يساهم في الحد من الصمت التنظيمي0

( إلى الكشف عن مستوى التماثل التنظيمي في القطاع الصحي العام لوالية سكرة، 9.01وهدفت دراسة )مرابط وبوسنة،      

ة على خالل اختيار فئة القابالت، وتمَّ تطبيق االستبان ولتحقيق أهداف البحث تمَّ استخدام المنهج الوصفي االرتباطي التحليلي من

في الصحة العمومية، ونتج عن الدراسة وجود مستوى منخفض للتماثل التنظيمي لدى قابالت القطاع  ( قابلة.30عينة تكونت )

 الصحي العمومي لوالية سكرة0

ا دراسة )الرميدي،       ف على الدور 9.05وأمَّ الوسيط للتماثل التنظيمي في العالقة بين القوة التنظيمية، ( فقد هدفت إلى التعرُّ

والسمعة التنظيمية في شركات السياحة المصرية، وقد تمَّ استخدام االستبانة لتحقيق أهداف البحث، وقد تمَّ تطبيقها على عينة 

ل التنظيمي يلعب دوًرا وسيًطا ( مدير من مديري هذه الشركات، وقد توصلت الدراسة إلى أنَّ التماث.39عشوائية مكونة من )

هاًما في تعزيز العالقة بين القوة التنظيمية، والسمعة التنظيمية في شركات السياحة المصرية، وفي ضوء هذه النتائج أوصت 

 ،الدراسة بضرورة سعي شركات السياحة المصرية إلى تطبيق أنماط القيادة التي تشجع العاملين على المشاركة في اتخاذ القرارات

 ومشاركتهم في إدارة الشركة، ويجب االهتمام بالعاملين، وتحقيق رغباتهم، وتلبية حاجاتهم، ومن ثمَّ زيادة درجة التماثل التنظيمي0

( إلى قياس مستوى التماثل التنظيمي في جامعة الموصل، ولتحقيق هدف البحث 9.05كما هدفت دراسة )العاني والصراف،      

ًً تطبيقها على عينة قدرها )اعتمد الباحث على المنه ( فرًدا من العاملين في 49ج الوصفي، واالستبانة كأداة لجمع البيانات، وتمَّ

جامعة الموصل، ونتج عن البحث وجود تمثيل فعلي للتماثل التنظيمي في جامعة الموصل، وقد أوصى البحث بضرورة اللجوء 

مدرائهم، األمر الذي يُسهم في زيادة مستوى التماثل التنظيمي، وبالتالي تحسين  إلى تحفيز األفراد العاملين ماديًا ومعنويًا من قِبَل

 مستوى أداء الفرد والمنظمة على حدٍّ سواء0

ف على مفهومي الهوية التنظيمية والتماثل التنظيمي، والعالقة بينهما، 9.05فت دراسة )العزب، والطراونة، وهد      ( إلى التعرُّ

عت على عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة بلغ حجمها ) ( عضو هيئة 941ولتحقيق أهداف الدراسة تمَّ تطوير استبانة ُوزِّ

 دراسة على المنهج الوصفي التحليلي،تدريس في جامعة مؤتة، واعتمدت ال



 
 
 

 

 

 

 

وتوصلت الدراسة إلى أنَّ مستوى التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤته كان مرتفًعا، ومستوى الهوية  

تائج لنوفي ظل هذه االتنظيمية كان متوسطًا، كما أظهرت النتائج وجود عالقة في مستوى التماثل التنظيمي والهوية التنظيمية، 

ف على رغبات وحاجات أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤته لزيادة مستوى تماثلهم مع الجامعة،  أوصت الدراسة بضرورة التعرُّ

 واالهتمام بالهوية التنظيمية، وتوفير مستلزمات تطويرها0

ف على أثر التماثل التنظيمي في تحسين العمل9.05كما هدفت دراسة )حنظل،       دنية الجماعي في المستشفيات األر ( إلى التعرُّ

( موظفًا، 902الخاصة في إقليم الشمال، ولتحقيق أهداف الدراسة تمَّ تطوير استبانة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )

ل مواستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للتماثل التنظيمي في الع

الجماعي في المستشفيات األر دنية الخاصة في إقليم الشمال، وبناًء على نتائج الدراسة أوصى الباحث بتوفير المكافآت والمساعدات 

 المالية التي تساعد على اندماج العاملين الجدد داخل القطاعات الصحية التابعة للمستشفيات الخاصة0

ا دراسة )      ( من أجل تحدي المنهجية ANT( فهي، تستند إلى نظرية شبكة الفاعل )Tummons & Beach, 2020وأمَّ

لفتح إمكانيات جديدة لفهم  ANTوالتجريبية لمركزية اإلنسان والتفاعل التي لطالما أبلغت الخطابات المهيمنة للعمل، وقد استخدم 

ئة للقوى ورية بنفس القدر وتمتلك وكالة مكافالتعليم باعتباره ناشئًا في المجاالت العالئقية حيث تكون القوى غير البشرية ضر

البشرية: مبدأ التماثل0 وهذا يولد إمكانيات مفاهيمية وأساسية مهمة في تشكيل نتائج محتملة مختلفة في إنجاز المواقف التعليمية0 

كل إطاًرا لهذه القضية التي تش نلفت االنتباه إلى إشكالية تمييز الذات البشرية والتحقيق النقدي في التفاعل بين األشخاص واألشياء

 الخاصة0

( فالغرض منها هو التحقيق في العالقة بين القيادة التحويلية والعالقة التنظيمية Salari & Nastiezaie, 2020ودراسة )     

مد على نمذجة تالحميمة )التماثل التنظيمي( مع دور الوسيط للتعاطف التنظيمي0 هذه الدراسة هي طريقة بحث تطبيقية وترابطية تع

مدرس من مدينة سارافان بطريقة أخذ العينات العشوائية الطبقية0 لجمع المعلومات، تم استخدام  0.9المعادلة الهيكلية0 تمت دراسة 

مل اثالث استبيانات: القيادة التحويلية، الحميمية التنظيمية )التماثل التنظيمي( والتعاطف التنظيمي0 لتحليل البيانات، تم استخدام مع

0 بناًء على النتائج، مقدار معامل االرتباط للقيادة Lisrelو  SPSSارتباط بيرسون ونمذجة المعادلة الهيكلية بواسطة برنامجي 

(، كان r = 0.580 ،p <0.01(، القيادة التحويلية مع التماثل التنظيمي )r = 0.459 ،p <0.01التحويلية مع التعاطف التنظيمي )

( مهًما0 التأثير المباشر للقيادة التحويلية على التماثل التنظيمي r = 0.516  ،p <0.01التماثل التنظيمي ) التعاطف التنظيمي مع

( والتأثير 4005، ر =  041.( ، التأثير المباشر للقيادة التحويلية على التعاطف التنظيمي )]بيتا[ = 3053، ر =  043.)]بيتا[ = 

( كانت كبيرة0 كان التأثير غير المباشر للقيادة t = 3.373،  032.ثل التنظيمي )]بيتا[ = المباشر للتعاطف التنظيمي على التما

(0 لذلك، يمكن استنتاج 0039.التحويلية على العالقة التماثل التنظيمي مهًما أيًضا مع دور الوسيط للتعاطف التنظيمي )]بيتا[ = 

اشر وغير مباشر، من خالل متغير وساطة التعاطف التنظيمي مع التماثل أن القيادة التحويلية لها عالقة إيجابية ومهمة، بشكل مب

التأثير المباشر للقيادة التحويلية  ( ،3053، ر =  043.التنظيمي0 التأثير المباشر للقيادة التحويلية على التماثل التنظيمي )]بيتا[ = 

ر للتعاطف التنظيمي على التماثل التنظيمي ) ]بيتا[ = ( والتأثير المباش4005، ر =  041.على التعاطف التنظيمي )]بيتا[ = 

.032  ،t = 3.373 كانت كبيرة0 كان التأثير غير المباشر للقيادة التحويلية على العالقة التماثل التنظيمي مهًما أيًضا مع دور )

 الوسيط للتعاطف التنظيمي0



 
 
 

 

 

 

 

 ثاني ا: الدراسات التي تناولت جانب االستغراق الوظيفي:

ف على أخالقيات العمل وعالقتها بمستوى االستغراق الوظيفي من وجهة نظر 9.09فت دراسة )ماضي، هد      ( إلى التعرُّ

العاملين في وزارة اإلسكان واألشغال العامة في غزة، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، 

( من العاملين في الوزارة، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة 30على )واالستبانة كأداة لجمع البيانات، وتمَّ تطبيقها 

إحصائية بين أخالقيات العمل ومستوى االستغراق الوظيفي، وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بضرورة األخذ بعين االعتبار 

، واالهتمام بعوامل أخرى ذات تأثير على ترتيب أولويات العالقة بين مكونات أخالقيات العمل واالستغراق الوظيفي للعاملين

 العالقة بين األخالقيات واالستغراق الوظيفي0

ف على دور القيادة اإلبداعية في تنمية االستغراق الوظيفي بوزارة الداخلية 9.01هدفت دراسة )عبد العال، و      ( إلى التعرُّ

ات، المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة والمقابلة كأداة لجمع البيانواألمن الوطني الفلسطيني، ولتحقيق أهداف البحث تمَّ استخدام 

( تمَّ اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة 339وتمَّ تطبيق االستبانة على عينة بمقدار )

ة الداخلية واألمن الوطني، وقد أوصى الباحث بضرورة طردية مرتبطة بين القيادة اإلبداعية وتنمية االستغراق الوظيفي بوزار

النهوض بمستوى االستغراق الوظيفي لدى العاملين في وزارة الداخلية، وضرورة التركيز من قِبَل الوزارة على مفهوم االستغراق 

 الوظيفي0

م التنظيمي واالستغراق 9.05وهدفت دراسة )صالح،       ف على مستوى التهكُّ الوظيفي للمعلمين العاملين في ( إلى التعرُّ

( معلم، وأظهرت 22المدارس الحكومية في قضاء الزبير، ولتحقيق هدف البحث تمَّ تطبيق استبانة على عينة عشوائية مكونة من )

 النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية معنوية بين التهكم الوظيفي واالستغراق الوظيفي، وفي ضوء النتائج أوصى البحث بضرورة

منع التهكم بين المعلمين، وأن يقوم مديري المدارس بدورهم في منعه، كما أوصى البحث بضرورة فسح المجال أمام المعلم 

 0لتطوير قدراته وإمكاناته لإلبداع

ف على مستوى ممارسة أبعاد القيادة التحويلية في وزارة التنم9.05كما هدفت دراسة )الشنطي وأبو عمرة،       ة ي( إلى التعرُّ

االجتماعية بقطاع غزة، وقياس مستوى االستغراق الوظيفي والسلوك اإلبداعي، وكذلك تحديد دور االستغراق الوظيفي كمتغير 

 وسيط في العالقة بين القيادة التحويلية والسلوك اإلبداعي، ولتحقيق أهداف الدراسة تمَّ استخدام المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة

( من العاملين تمَّ اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية، وتوصلت 9.9تطبيقها على عينة تكونت من ) كأداة للبحث، وتمَّ 

الدراسة إلى أنَّ مستوى القيادة التحويلية والسلوك اإلبداعي والشعور باالستغراق الوظيفي كانت مرتفعة، وأنَّ االستغراق الوظيفي 

دة التحويلية والسلوك اإلبداعي، وفي ضوء النتائج أوصى الباحثان بضرورة تعزيز السلوكيات يتوسط جزئيًا في العالقة بين القيا

اإلبداعية لدى العاملين وفق خطط مدروسة، وبيئة داعمة، من خالل االهتمام بممارسة األساليب القيادية المالئمة وفي مقدمتها 

 القيادة التحويلية0

ا دراسة )      ( فقد هدفت إلى تحديد تأثير االستغراق الوظيفي واليقظة على السلوك التنظيمي Kacay & Others, 2020وأمَّ

( يعملون في وظائف ومستويات مختلفة ٪.240ذكًرا ) .03( و٪.320إناث ) 33مشارًكا،  9.3اإليجابي0 بلغ إجمالي المشاركين 

 ، شاركوا في الدراسة طواعية9.9.0بوزارة الشباب والرياضة في سبتمبر 



 
 
 

 

 

 

 

تخدام مقياس ارتباط العمل في أوترخت، مقياس اليقظة، مقياس السلوك التنظيمي اإليجابي في الدراسة0 في تحليل البيانات؛ تم اس 

تم استخدام االنحراف والتفلطح، وتحليل االنحدار الخطي المتعدد، ومعامل ارتباط بيرسون لحظات الضرب، وتحليل االنحدار 

انت مستويات المشاركة في العمل واليقظة لدى المشاركين عالية وكانت مستويات سلوكهم الخطي المتعدد، واإلحصاء الوصفي0 ك

التنظيمي اإليجابي عند المستوى المقبول0 وقد تقرر أن هناك عالقة معنوية بين جميع المقاييس وأبعادها الفرعية0 باإلضافة إلى 

من الكفاءة الذاتية تفسر بالحيوية  ٪43من األمل، و ٪34من المرونة النفسية، و ٪90من التفاؤل، و ٪33ذلك، استنتج أن 

 واالستيعاب والتركيز واليقظة0

( فقد أطبقت على رضا الطالب تقييمهم الشخصي لتحقيق التوقعات والمتعة التي يتم Bilal & Others, 2020ودراسة )     

الوظيفي في عمل المعلمين في غرس رضا  الحصول عليها من خدمات التدريس0 تهدف هذه الدراسة إلى فحص دور االستغراق

الطالب عن معلميهم من منظور تقرير المصير0 عالوة على ذلك، يسلط الضوء على اآلليات األساسية للتفاعل بين المعلم والطالب 

جامعية إجابة صالحة ومطابقة من المعلمين وطالب الكليات الثانوية / المتوسطة / ال 931وحساسية المعلمين0 وقد استخدمنا 

العاملة في باكستان من خالل أخذ العينات متعدد المراحل0 تم جمع البيانات في ثالث موجات وأجري تحليل الوساطة المتعددة 

لتحليل البيانات واستنتاج النتائج0 النتائج: أظهرت النتائج أن معلمي الكلية مطلوب المشاركة  PROCESS 4باستخدام نموذج 

فاني واالستيعاب( لخلق استعدادهم وتحفيزهم لالستثمار في قرارات تربوية فعالة وغرس رضا الطالب0 في العمل )أي القوة والت

هذه المشاركة، بدورها، تعمل على تحسين تفاعلهم مع الطالب وتجعلهم أكثر حساسية في تلبية احتياجات الطالب التي تجعل 

ذ هذا البحث وجهة نظر فريدة في اعتبار مشاركة المعلمين بمثابة الطالب لديهم تجارب تعليمية مرضية0 األصالة / القيمة: اتخ

مقدمة لرضا الطالب، على عكس التركيز السابق على تقييم دور الديناميكيات المؤسسية والتركيبة السكانية وكفاءة المعلمين0 لقد 

ير ور أعاله بناًء على نظرية تقرير المصكشف أيًضا عن دور حساسية المعلمين والتفاعل بين الطالب والمعلم في االرتباط المذك

(SDT0) 

 :التعليق على الدراسات السابقة ومساهمة البحث الحاليثالث ا: 

نجد من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تتعلق بالتماثل التنظيمي واالستغراق الوظيفي أن هناك تنوعا في مواضيعها       

ن جوانب، وفي حدود علم الباحثان ال توجد دراسات عربية تناولت عالقة التماثل التنظيمي وأهدافها وأدواتها بتنوع ما عالجته م

باالستغراق الوظيفي لدى المعلمين سوى الدراسة الحالية، وبالتالي يأتي هذا البحث كمتابعة لالتجاهات الحديثة في مجال الدراسات 

لي أن هناك قصور واضح في الدراسات السابقة في هذين المجالين، التربوية السلوكية، وهذا مما يكون أهمية خاصة للبحث الحا

 خاصة في التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وهو ما يسعى البحث الحالي إلى تحقيقه0

 وسيتم التعليق على الدراسات السابقة للبحث على النحو التالي:

 أوجه االتفاق بين الدراسات السابقة والبحث الحالي: (أ

 تفق البحث مع الدراسات السابقة في تناول مفهومي التماثل التنظيمي واالستغراق الوظيفي0ي -

 يتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في أبعاد التماثل التنظيمي وكذلك أبعاد االستغراق الوظيفي0 -



 
 
 

 

 

 

 

السابقة  شابه مع جميع الدراساتستخدم المنهج الوصفي التحليلي، واالستبيان كأداة، وبهذا تتيتفق البحث الحالي في ا (ب

 أوجه االختالف: التي اعتمدت على المنهج الوصفي التحليل، واالستبانة كأداة لجمع البيانات

يختلف البحث الحالي في الربط بين هذين المجالين المهمين )التماثل التنظيمي واالستغراق الوظيفي( بما يمهد للوصول  -

 دة منهما مجتمعين في مدارس التعليم العام0إلى العالقة بينهما وكيفية االستفا

يختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة في الهدف الذي من أجله تمت الدراسة وهو التعرف على العالقة بين التماثل  -

 0التنظيمي واالستغراق الوظيفي لدى المعلمين بمدارس التعليم العام باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير التعليمية

( فقد استخدم أداة جمع البيانات االستبانة 9.01دراسة )عبد العال،  معيختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة  -

 والمقابلة0

 ج( أوجه التفرد:

د بدراسة العالقة بين التماثل التنظيمي لمديري مدارس التعليم العام   - يتميز هذا البحث عن الدراسات السابقة بأنه تفرَّ

 اق الوظيفي لدى المعلمين0واالستغر

اعتمد هذا البحث على استبانة محكمة لقياس أبعاد التماثل التنظيمي وأبعاد االستغراق الوظيفي في الحدود الموضوعية لهذا  -

 البحث0

ها للملكة العربية السعودية المشار إلي .9.3يتفرد هذا البحث استراتيجيا من حيث كونه متوافق مع متطلبات تحقيق رؤية  -

 التي أشارت إلى التزام التعليم بتقديم تعليم منافس عالميا وبجودة عالية0 .9.3من خالل وثيقة دور التعليم تحقيق رؤية 

 

 إجراءات البحث ومنهجه .1

حلة ر)المؤهل العلمي، طبيعة العمل، الميتضمن هذا الفصل وصفًا لمجتمع البحث وتوزيع العينة في ضوء متغيرات البحث     

 ، ووصف إجراءات البحث، وتقييم صدق وثبات أداة البحث0الدراسية(

 منهج البحث:. 1.1

التماثل التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم العام بمنطقة عسير التعليمية وعالقته باالستغراق بهدف التعرف على "   

 حليلي، والذي يعرفه األشعري على"، اعتمد هذا البحث بشكل أساسي على المنهج الوصفي التالوظيفي لدى المعلمين

أنه " صفة البحث التي تستهدف الوصف الكمي والكيفي لظاهرة اجتماعية أو إنسانية أو إدارية أو مجموعة من الظواهر 

المترابطة معاً من خالل استخدام أدوات جمع البيانات المختلفة، مما يجعل الظاهرة أو الظواهر محل البحث واضحة 

، 9.03تحديد المشكلة تحديداً واقعياً تمهيداً الختيار الفروض والتساؤالت حولها"0 )األشعري، بدرجة يسهل معها

 (0010ص

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 :صادر البحث النظرية والميدانيةم

وقد اشتملت على الكتب والدوريات العلمية والتي تناولت في حيثياتها ومحتواها النظري  المصادر الثانوية )النظرية(:  -أ

اثل التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم العام بمنطقة عسير التعليمية وعالقته باالستغراق الوظيفي لدى المفاهيم العامة للتم

 المعلمين، إضافة إلى ذلك الرجوع إلى التقارير والندوات والمؤتمرات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة0 

البحث وذلك عن طريق أخذ  لميداني من خالل استطالع آراء عينةواعتمد على المسح ااألسلوب الميداني )التطبيقي(:  -ب

على محورين المحور األول هو: )التماثل التنظيمي( وهي مكونة من ثالث أبعاد عينة مالئمة بواسطة استبانة إلكترونية اشتملت 

ضوع البحث، ومجموعة من العضوية(، وذلك من خالل االطالع على اإلطار النظري لمو -التشابه -وهي: )الوالء التنظيمي

)العاني ، ودراسة (9.01(، ودراسة )المواضية، 9.02)العتيبي، (، ودراسة 1..9الدراسات السابقة كدراسة )الصرايرة، 

 0(9.05والصراف، 

 االنغماس(، وذلك -اإلخالص -والمحور الثاني ويتناول )االستغراق الوظيفي(، وهي مكونة من ثالث أبعاد، وهي: )الحماس     

(، ودراسة 9.01من خالل االطالع على اإلطار النظري لهذا البحث ومجموعة من الدراسات السابقة كدراسة )عبد العال، 

 (9.050)صالح، 

مين، وتمَّ تعديل الفقرات التي اتفق عليه ما نسبته       ولقياس صدق األداة لكي تقيس ما ُصمِّمت ألجله، تمَّ عرضها على المحكِّ

 ا تمَّ الموافقة عليه من المحكمين0(، وم%.1منهم )

 :مجتمع البحث. 1.1

ثانوي( بنين حكومي بمنطقة عسير  -متوسط -يتكون مجتمع البحث من مديري ومعلمي المراحل الثالث )ابتدائي 

( مديراً 409( فرداً، منهم )5391م0، والذين يبلغ عددهم )0449/9.90التعليمية بالمملكة العربية السعودية خالل العام 

 ( معلماً ومعلمة53430ديرة و)وم

 : عينة البحث. 1.1

ما أن أسلوب المسح الشامل يحتاج إلى وقت وجهد وتكلفة، ولتحديد حجم العينة المالئم وفقاً لألطر والنظريات ب

 إلى استخدام معادلة حجوم العينات لريتشارد جيجر التالية: انوالمعادالت اإلحصائية، فقد عمد الباحث

 

 

 

 

 

 حيث أن:

N( فرداً 5391ل حجم المجتمع الكلي للبحث ): تمث 

Z( 00520( وتساوي )059.: تمثل الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة) 

d( 0.9.: تمثل نسبة الخطأ ويساوي) 
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( .33( فرداً، هي في حدود )5391وبتطبيق المعادلة أعاله، تبين للباحثين أن حجم العينة المالئمة من مجتمع عدد أفراده )

فردا0ً وبهدف الحصول على البيانات الميدانية للبحث واختصاراً للوقت والجهد في توزيع استبانات البحث يدوياً، فقد عمد 

، حيث بلغ عدد الردود المستلمة Google Surveyالباحثان إلى أخذ عينة مالئمة من مجتمع البحث بواسطة مسوحات 

دف األمر الذي يساعد في االجابة على تساؤالت البحث ومن ثم تحقيق ( استبانة وهي أكبر من حجم العينة المسته352)

أهداف البحث0 ولتحليل بيانات البحث، فقد لجأ الباحثان إلى ترميزها بالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية والمعروفة 

 ؤالت البحث0(، ومن ثم إجراء التحليالت اإلحصائية الوصفية الالزمة لإلجابة على تساSPSSاختصاراً بـ )

: للتعرف على خصائص عينة البحث المستهدفة بالدراسة، فقد عمد الباحثان إلى حساب التكرارات خصائص عينة البحث 00

 والنسب المئوية لمتغيرات البحث الوصفية والنتائج يتضمنها الجدول التالي:

 (191( التوزيع التكراري والنسبي المئوي ألبرز خصائص عينة البحث )ن=1جدول )

 

 

 

 

      

 

 

 

 

( من حملة مؤهل %2304يتضح من المؤشرات اإلحصائية للتكرارات والنسب المئوية، أن األكثرية من عينة البحث وبنسبة )

( من عينة البحث %1900( من حملة مؤهل الدراسات العليا0 وفيما يخص طبيعة العمل، يتضح أن )%3902البكالوريوس، بينما )

( للمرحلة %4503(، وهم يتوزعون على المراحل الدراسية الثالثة بواقع )%0405دراء نسبة )من المعلمين، بينما يمثل الم

 ( للمرحلة المتوسطة0%0303( للمرحلة الثانوية، )%3902االبتدائية، )

 مؤشرات صدق وثبات استبانة البحث 

 صدق االتساق الداخلي لبيرسون .1

ومدى ترابط مضمون كل بعد بالمفهوم العام لالستبانة، لجأ الباحثان إلى للتأكد من مؤشرات صدق االتساق الداخلي لبيرسون      

حساب مؤشرات ارتباط بيرسون بين درجة كل بعد بالدرجة الكلية للمحور وكذلك بين الدرجة الكلية للمحور بالدرجة الكلية 

 لالستبانة ككل، والنتائج يتضمنها الجدول التالي:

 النسبة% التكرار الفئات المتغير

 المؤهل العلمي

 2304 923 بكالوريوس

 3902 095 دراسات عليا

 ..0 352 المجموع

 طبيعة العمل

 0405 95 مدير مدرسة

 1900 333 معلم

 ..0 352 المجموع

 المرحلة الدراسية

 4503 053 ابتدائي

 0303 .3 متوسط

 3902 095 ثانوي

 ..0 352 المجموع



 
 
 

 

 

 

 

تباط بيرسون ألبعاد ومحاور استبانة البحث( االتساق الداخلي الر1جدول رقم )  

0.0.االرتباط دال إحصائياً عند مستوى معنوية  ** 

باستقراء المؤشرات اإلحصائية لمعامالت ارتباط بيرسون بين كل بعد والدرجة الكلية للمحور وكذلك بالدرجة الكلية لالستبانة      

**(، وهي 0512.** إلى 0123.إضافة إلى ارتباط كل محور بالدرجة الكلية لالستبانة، أن معامالت االرتباط تتراوح بين )

( )**( مما يؤكد أن أبعاد ومحاور االستبانة صادقة لما وضعت 0.0.جميعها معامالت ارتباط دالة إحصائياً عند مستوى معنوية )

 لقياسه0

 كرونباخ: αمؤشرات الثبات  .1

الجدول التالي يتضمن أهم كرونباخ، هذا و αللتحقق من ثبات أبعاد استبانة البحث، عمد الباحثان إلى حساب مؤشرات      

 مؤشرات ثبات أبعاد ومحاور واستبانة البحث:

 كرونباخ لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لالستبانة αمؤشرات ( يوضح 1جدول رقم )

 المحور األول: التماثل التنظيمي

 االرتباط بالدرجة الكلية لالستبانة االرتباط بالدرجة الكلية للمحور  مضمون البعد م

 **0123. **.050. البعد األول: الوالء التنظيمي 0

 **0599. **0519. البعد الثاني: التشابه 9

 **0532. **0523. : العضوية البعد الثالث 3

 **0529. - التماثل التنظيمي ككل 

 المحور الثاني: االستغراق الوظيفي

 **0509. **0594. البعد األول: الحماس 0

 **0520. **0512. البعد الثاني: االنغماس 9

البعد الثالث: اإلخالص  3

 اإلخالص

.0519** .0590** 

 **0523. - االستغراق الوظيفي ككل 

 المحور األول: التماثل التنظيمي

 معامل كرونباخ ألفا عدد البنود مضمون البعد م

 0500. 2 البعد األول: الوالء التنظيمي 0

 0599. 3 البعد الثاني: التشابه 9

 0534. 2 البعد الثالث: العضوية  3

 0534. 05 التماثل التنظيمي ككل 

 المحور الثاني: االستغراق الوظيفي



 
 
 

 

 

 

 

كرونباخ على نطاق األبعاد الفرعية للمحور األول تراوحت  α( أن معامالت 3ضح من المؤشرات اإلحصائية للجدول )يت     

( وعلى 0523.إلى  0505.(، وأما على نطاق المحور الثاني فقد تراوحت بين )0534.( وللمحور ككل )0599.إلى  0500.بين )

(، وهي جميعها معامالت ثبات 0519.( وللدرجة الكلية لالستبانة فإن معامل كرونباخ ألفا بلغ )0535.ق المحور ككل فبلغت )نطا

( أن 43، ص5..9، مما يؤكد ثبات ووضوح المفهوم العام ألبعاد ومحاور استبانة البحث، حيث ذكر )جودة محفوظ، .02.< 

األداة (، وبناًء على ذلك فإن الباحثان يخلصان إلى أن أبعاد .02.≤ ذا كانت قيمته الثبات يكون موثوق به ومقبول إحصائياً إ

ومحاورها واستبانة البحث ككل تتصف بالثبات واالستقرار وأنها ستعطي نفس النتائج إذا ما تم تطبيقها في بيئة مماثلة من حيث 

 الزمان والمكان0

 نتائج البحث وتفسيرها ومناقشتها .1

 ساؤالت البحث:ت. 1.1

بهدف الوقوف على واقع التماثل التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم العام بمنطقة عسير التعليمية ومن ثم التعرف على      

 عالقته باالستغراق الوظيفي لدى المعلمين، لجأ الباحثان إلى صياغة التساؤالت اآلتية:

تعليم العام في منطقة عسير التعليمية في األبعاد التالية )الوالء ما درجة تحقق التماثل التنظيمي لدى مديري مدارس ال 00

 التنظيمي، التشابه، العضوية( من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا في درجة تحقق التماثل التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليمية  90

 ء التنظيمي، التشابه، العضوية( تعزى لمتغيرات )المؤهل العلمي، طبيعة العمل، المرحلة الدراسية(؟في األبعاد التالية )الوال

ما درجة تحقق االستغراق الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليمية في األبعاد التالية )الحماس،  30

 االنغماس، اإلخالص( من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟

توجد فروق دالة إحصائيا في درجة تحقق االستغراق الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليمية  هل 40

 في األبعاد التالية )الحماس، االنغماس، اإلخالص( تعزى لمتغيرات )المؤهل العلمي، طبيعة العمل، المرحلة الدراسية(؟

ية بين درجة تحقق التماثل التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم العام في منطقة هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائ 90

عسير التعليمية في األبعاد التالية )الوالء التنظيمي، التشابه، العضوية( ودرجة تحقق االستغراق الوظيفي لدى معلمي مدارس 

 نغماس، اإلخالص(؟التعليم العام في منطقة عسير التعليمية في األبعاد التالية )الحماس، اال

وللوقوف على درجة تحقق التماثل التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليمية، لجأ الباحثان إلى 

حساب المتوسطات الحسابية المحكية لمستوى درجة التمثال التنظيمي من وجهة نظر عينة البحث استناداً إلى مدى المقياس 

 0505. 2 البعد األول: الحماس 0

 0523. 2 البعد الثاني: االنغماس 9

 0533. 2 البعد الثالث: اإلخالص 3

 0535. 01 االستغراق الوظيفي ككل 

 0519. 33 ككل االستبانة 



 
 
 

 

 

 

 

(، وبقسمة 4= 0- 9(، وبحساب المدى والذي يساوي )9 – 0ي الدراسة والذي تتراوح قيم فئاته بين )الخماسي المستخدم ف

 (، وعليه تصبح المتوسط الحسابي المحكي لكل فئة على النحو التالي:.01.= 4/9المدى على أعلى درجة )

 ( المتوسطات الحسابية المحكية لدرجات التماثل التنظيمي 1جدول )

 

 

 

 

 

ما درجة تحقق التماثل التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم العام في منطقة  ينص على ": والذي نتائج التساؤل األول 00

ولإلجابة  ،عسير التعليمية في األبعاد التالية )الوالء التنظيمي، التشابه، العضوية( من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟

 لنسبية كما بالجداول التالية:على ذلك تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان ا

 درجة الوالء التنظيمي –( اإلحصاءات الوصفية لدرجة التماثل التنظيمي 1جدول ) 

ء التنظيمي من وجهة نظر المعلمين والمدراء بمنطقة يتضح من المؤشرات اإلحصائية للمتوسطات الحسابية لدرجة الوال     

 عسير التعليمية النتائج التالية:

( وهي مؤشرات تنحصر ضمن فئة المتوسط 9من 4094إلى  .305تتراوح المتوسطات الحسابية لدرجة الوالء التنظيمي بين )  00

 0نه يتوافر بدرجة كبيرة وكبيرة جداً (، مما يعني أ9إلى  .409( وفئة المتوسط الخامسة )4005إلى  .304الرابعة )

" يفتخر مدير المدرسة بالنجاحات التي يحققها التعليم"  (9): إن أكثر البنود ممارسة يتمثل في مضمون الفقرة المرتبة األولى 90

 ( من إجمالي عينة البحث"0%19( ونسبة تأكيد بلغت )035.( وانحراف معياري )9من  4094بمتوسط حسابي بلغ قدره )

 درجة الموافقة / التماثل التنظيمي لمدىا فئة المتوسط

 غير موافق بشدة / ضعيف جداً  0035 – 0 األولى

 غير موافق / ضعيف 9095 – .001 الثانية

 متوسط 3035 – .902 الثالثة

 / كبيرموافق  4005 – .304 الرابعة

 جداً  / كبيرموافق بشدة  9 – .409 الخامسة

 مضمون الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درجة 

 الوالء

ترتيب 

 األهمية

يناقش مدير المدرسة المشاريع الناجحة  1

 ليمالتي تنفذها وزارة التع

 2 كبير 031. 00.2 .305

 9 كبير جداً  019. 010. 4093 يهتم مدير المدرسة بمستقبل التعليم 2

يستاء مدير المدرسة عندما ينتقد اآلخرين  3

 التعليم العام بطريقة غير موضوعية

 4 كبير 010. 033. 40.9

يدافع مدير المدرسة دائًما عن التعليم أمام  4

 اآلخرين

 9 بيرك .01. 019. ..40

يفتخر مدير المدرسة بالنجاحات التي  5

 يحققها التعليم العام

 0 كبير جداً  019. 035. 4094

 3 كبير جداً  019. 053. 4093 لدى مدير المدرسة والء مستمر للتعليم 6

  كبير 019. 012. 4000 المتوسط العام 



 
 
 

 

 

 

 

" يناقش مدير المدرسة المشاريع الناجحة التي تنفذها وزارة التعليم" بمتوسط حسابي  0: حل مضمون الفقرة رتبة األخيرةالم 30

 ( من إجمالي عينة البحث المستطلعة0%31( ونسبة تأكيد بلغت )00.2( وانحراف معياري بلغ )9من  .305بلغ قدره )

( والتي تعتبر %19( ونسبة تأكيد بلغت )012.ع انحراف معياري يبلغ )( م9من  4000: والذي يبلغ قدره )المتوسط العام 40

( مما يعني أن الصورة العامة لدرجة توافر الوالء التنظيمي يعتبر كبير 4005إلى  .304من مؤشرات فئة المتوسط الرابعة )

 0من وجهة نظر عينة البحث

 التشابه التنظيميدرجة  –( اإلحصاءات الوصفية لدرجة التماثل التنظيمي 1جدول ) 

لتنظيمي صائية للمتوسطات الحسابية لدرجة التشابه ابالمثل، وفيما يتعلق بدرجة التشابه التنظيمي، يتضح من المؤشرات اإلح      

 من وجهة نظر المعلمين والمدراء بمنطقة عسير التعليمية النتائج التالية:

( وهي مؤشرات أيضاً تنحصر ضمن فئة 9من 4033إلى  40.2تتراوح المتوسطات الحسابية لدرجة التشابه التنظيمي بين )  00

 (، مما يعني أنه يتوافر بدرجة كبيرة وكبيرة جدا90ًإلى  .409ئة المتوسط الخامسة )( وف4005إلى  .304المتوسط الرابعة )

" أشعر أنَّ مدير المدرسة سيؤدي عمله حتى ولو لم  3: إن أكثر البنود ممارسة يتمثل في مضمون الفقرة المرتبة األولى 90

( من %13( ونسبة تأكيد بلغت )030.( وانحراف معياري )9من  4033يحصل على بدل " بمتوسط حسابي بلغ قدره )

 إجمالي عينة البحث"0

( 9من  40.2" يؤدي مدير المدرسة عمله بسرور " بمتوسط حسابي بلغ قدره ) 9: حل مضمون الفقرة المرتبة األخيرة 30

 ( من إجمالي عينة البحث المستطلعة0%10( ونسبة تأكيد بلغت )059.وانحراف معياري بلغ )

( والتي تعتبر %14( ونسبة تأكيد بلغت )012.( مع انحراف معياري يبلغ )9من  .409قدره ) : والذي يبلغالمتوسط العام 40

( مما يعني أن الصورة العامة لدرجة توافر التشابه التنظيمي يعتبر كبير 4005إلى  .304من مؤشرات فئة المتوسط الرابعة )

 جداً من وجهة نظر عينة البحث0

 

 الرقم
 مضمون الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درجة 

 التشابه

ترتيب 

 األهمية

يتخذ مدير المدرسة قرارات تعود بنتائج  1

 إيجابية على العمل التعليمي

 4 كبير جداً  019. 035. 4094

 3 كبير 010. 059. 40.2 يؤدي مدير المدرسة عمله بسرور 2

 3 كبير جداً  019. 031. 4099 يفتخر مدير المدرسة بعمله 3

 2 كبير 019. 00.9 .400 يحدد مدير المدرسة هويته من خالل عمله 4

توجد لدى مدير المدرسة مواقف إيجابية  5

مشتركة مع اآلخرين الذين يشاركونه في 

 العمل

 9 كبير جداً  012. 019. 4091

مستقبلية مع تتماثل خطط مدير المدرسة ال 6

 خطط التعليم

 4 كبير 019. 054. 4000

أشعر أنَّ مدير المدرسة سيؤدي عمله حتى  7

 ولو لم يحصل على بدل اإلدارة
4033 .030 .013 

 0 كبير جداً 

  كبير جداً  014. 012. .409 المتوسط العام 



 
 
 

 

 

 

 

 درجة العضوية –التماثل التنظيمي ( اإلحصاءات الوصفية لدرجة 1دول )ج

ية من ية لدرجة فقرات بعد العضوكذلك، وفيما يتعلق بدرجة العضوية، يتضح من المؤشرات اإلحصائية للمتوسطات الحساب     

 وجهة نظر المعلمين والمدراء بمنطقة عسير التعليمية النتائج التالية:

( وهي مؤشرات أيضاً تنحصر ضمن فئة المتوسط 9من .404إلى  3033تتراوح المتوسطات الحسابية لدرجة العضوية بين )  00

 (، مما يعني أنه يتوافر بدرجة كبيرة وكبيرة جدا90ًإلى  .409( وفئة المتوسط الخامسة )4005إلى  .304الرابعة )

" يبذل مدير المدرسة قصارى جهده لكي يحقق أهداف  3: إن أكثر البنود توافراً يتمثل في مضمون الفقرة المرتبة األولى 90

عينة ( من إجمالي %11( ونسبة تأكيد بلغت ).01.( وانحراف معياري )9من  .404التعليم " بمتوسط حسابي بلغ قدره )

 البحث"0

" ينظر مدير المدرسة إلى مشكالت التعليم وكأنها مشكالته الشخصية " بمتوسط  4: حل بها مضمون الفقرة المرتبة األخيرة 30

 ( من إجمالي عينة البحث المستطلعة0%39( ونسبة تأكيد بلغت )0003( وانحراف معياري بلغ )9من  3033حسابي بلغ قدره )

( والتي تعتبر %10( ونسبة تأكيد بلغت )050.( مع انحراف معياري يبلغ )9من  40.3قدره ) : والذي يبلغالمتوسط العام 40

( مما يعني أن الصورة العامة لدرجة توافر العضوية يعتبر كبير من 4005إلى  .304من مؤشرات فئة المتوسط الرابعة )

 وجهة نظر عينة البحث0

وق دالة إحصائيا في درجة تحقق التماثل التنظيمي لدى مديري هل توجد فر: والذي ينص على "نتائج التساؤل الثاني 90

مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليمية في األبعاد التالية )الوالء التنظيمي، التشابه، العضوية( تعزى لمتغيرات 

 ؟)المؤهل العلمي، طبيعة العمل، المرحلة الدراسية(

 

 الرقم
 مضمون الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درجة 

 العضوية

ترتيب 

 األهمية

يشعر مدير المدرسة باالنتماء إلى  1

 المدرسة

 9 كبير جداً  013. 023. 4032

يبذل مدير المدرسة قصارى جهده لكي  2

 يحقق أهداف التعليم

 3 كبير جداً  012. 019. 4091

يعمل مدير المدرسة مع زمالئه من أجل  3

 تحقيق رسالة التعليم

 0 كبير جداً  011. .01. .404

ينظر مدير المدرسة إلى مشكالت التعليم  4

 وكأنها مشكالته الشخصية

3033 

 

0003 

 

.039 

 

 كبيرة

 

2 

 

يرى مدير المدرسة إلى أنَّ صورة التعليم  5

توجهاته وتطلعاتهفي المجتمع تماثل   

3019 

 

.053 

 

.032 

 

 كبيرة

 

4 

 

يتقبل مدير المدرسة سياسات التعليم في  6

 األمور المتعلقة بشؤونه

3033 

 

00.9 

 

.039 

 

 كبيرة

 

9 

 

 المتوسط العام 
  كبيرة 010. 050. 40.3



 
 
 

 

 

 

 

 لباحثان إلى استخدام:ولإلجابة على نص هذا التساؤل، لجأ ا     

للعينات المستقلة لداللة الفروق في المتوسطات الحسابية ألبعاد الوالء التنظيمي )الوالء التنظيمي، التشابه،  Tاختبار  00

 العضوية( للمتغيرات ثنائية التصنيف )المؤهل التعليمي، طبيعة العمل(0

سطات الحسابية ألبعاد الوالء التنظيمي للمتغير ثالثي لداللة الفروق في المتو On way Anovaتحليل التباين اآلحادي  90

 التصنيف )المرحلة الدراسية(0

: داللة الفروق المتوسطات الحسابية في درجة تحقق التماثل التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم العام في منطقة عسير أوال  

كانت  تعزى لمتغيرات )المؤهل العلمي، طبيعة العمل(، والنتائج التعليمية في األبعاد التالية )الوالء التنظيمي، التشابه، العضوية(

 كالتالي:

 للعينات المستقلة لداللة الفروق في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف المؤهل العلمي T( اختبار 7جدول )

 الداللة Tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد المؤهل العلمي المحور

 الوالء التنظيمي
 30.3 ..920 923 كالوريوسب

1031 .0... 
 9090 90019 095 دراسات عليا

 التشابه
 3015 30005 923 بكالوريوس

5099 .0... 
 2009 99034 095 دراسات عليا

 العضوية
 4034 3.093 923 بكالوريوس

5023 .0... 
 9029 99009 095 دراسات عليا

 الدرجة الكلية
 0.099 13039 923 بكالوريوس

5093 .0... 
 02093 39030 095 دراسات عليا

مما يعني وجود فروق في متوسطات استجابات  0.9.أن جميع مستويات الداللة المحسوبة > Tتوضح المؤشرات اإلحصائية لقيم 

باحثين أن (، وبمقارنة المتوسطات الحسابية يتضح لل0.9.> ...0.عينة البحث باختالف المؤهل العلمي عند مستوى معنوية )

الفروق في متوسطات استجابات عينة البحث هي لصالح المتوسط األكبر والذي يرتبط بمؤهل البكالوريوس على نطاق بعد الوالء 

التنظيمي، والتشابه، والعضوية إضافة إلى الدرجة الكلية لمحور الوالء التنظيمي، وهي نتيجة تعني وجود أثر في متوسطات 

 ى إلى االختالف في المؤهالت العلمية0استجابات عينة البحث تعز

 للعينات المستقلة لداللة الفروق في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف طبيعة العمل T( اختبار 8جدول )

 الداللة Tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد طبيعة العمل المحور

 الوالء التنظيمي
 4099 99049 95 مدير مدرسة

.031. .03.9 
 4034 94090 333 معلم

 التشابه
 .203 91009 95 مدير مدرسة

00903 .0034 
 90.5 95023 333 معلم



 
 
 

 

 

 

 

 العضوية
 3004 91043 95 مدير مدرسة

00202 .0000 
 90.3 91019 333 معلم

 الدرجة الكلية
 03099 190.9 95 مدير مدرسة

.0399 .0393 
 03015 19052 333 معلم

( وهي جميعها 0393.إلى  0000.أن مستويات الداللة المحسوبة تتراوح بين ) Tتوضح المؤشرات اإلحصائية لقيم بالمثل،      

، وعليه يخلص الباحثان إلى عدم وجود فروق في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف طبيعة العمل على نطاق 0.9.< 

 أبعاد الوالء التنظيمي ودرجته الكلية0

 التباين اآلحادي لداللة الفروق في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف المرحلة التعليمية ( تحليل9جدول )

 الداللة F متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين مضمون البعد

 الوالء التنظيمي

 1003 ..90 02909 بين المجموعات

 0104 ..3530 394503 داخل المجموعات 0.03. 4040

  ..3590 340909 المجموع

 التشابه

 33.04 ..90 22.03 بين المجموعات

 9303 ..3530 0.34309 داخل المجموعات ...0. 090.5

  359 004.305 المجموع

 العضوية

 3.304 9 20401 بين المجموعات

 9305 353 0.51001 داخل المجموعات ...0. ..000

  359 0095202 المجموع

 الدرجة الكلية

 053.03 ..90 354.02 بين المجموعات

 09..9 ..3530 3135303 داخل المجموعات ...0. 5013

  ..3590 1933403 المجموع

يتضح من مستويات الداللة اإلحصائية المحسوبة لتحليل التباين اآلحادي على نطاق أبعاد الوالء التنظيمي، التشابه، العضوية،      

، مما يعني 0.9.( وهي > ...0.إلى  0.03.دالة إحصائياً وتتراوح مستويات داللتها بين ) Fجة الكلية، أن جميع قيم والدر

وجود أثر لمستويات المرحلة التعليمة في متوسطات استجابات عينة البحث0 وللتعرف على اتجاهات الفروق في متوسطات 

 والنتائج كانت كما يلي: Scheffeالباحثين إلى إجراء المقارنة البعدية لشيفي  استجابات عينة البحث على نطاق هذه األبعاد، لجأ

 التجاهات الفروق في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف المرحلة التعليمية Scheffe( المقارنة البعدية لشيفي 11جدول )

 الداللة متوسط الفروق المرحلة التعليمية المرحلة التعليمية مضمون البعد

  0.03. *1.767 متوسط ابتدائي* الوالء التنظيمي 



 
 
 

 

 

 

 

 0.9.*فروق دالة إحصائياً عند مستوى معنوية 

 توضح المؤشرات اإلحصائية للفروق في المتوسطات الحسابية باختالف متغير المرحلة التعليمية النتائج التالية:        

لة التعليمية ( على نطاق بعد الوالء التنظيمي بين المرح0.9.>  0.03.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 00

( وهي لصالح المرحلة التعليمية 00323)ابتدائي( والمرحلة التعليمية )متوسط( وأن الفروق بين المتوسطين بلغت )

 )ابتدائي*(0

( على نطاق بعد التشابه بين 0.9.> 5..0.(، )0.9.> ...0.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 90

( 90355إلى  30924)ثانوي( و)متوسط(، وأن الفروق بين المتوسطات الحسابية تراوحت بين )المرحلة التعليمية )ابتدائي(، 

 على التوالي، وهي لصالح المرحلة التعليمية )ابتدائي*(0

( على نطاق بعد العضوية بين 0.9.> 0..0.(، )0.9.> ...0.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 30

( 90541إلى  304.3ائي(، )ثانوي( و)متوسط( وأن الفروق بين المتوسطات الحسابية تراوحت بين )المرحلة التعليمية )ابتد

 على التوالي، وهي أيضاً لصالح المرحلة التعليمية )ابتدائي*(0

( على نطاق الدرجة الكلية بين 0.9.> 5..0.(، )0.9.> ...0.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 40

( 20993إلى  10334تعليمية )ابتدائي(، )ثانوي( و)متوسط( وأن الفروق بين المتوسطات الحسابية تراوحت بين )المرحلة ال

 على التوالي، وهي أيضاً لصالح المرحلة التعليمية )ابتدائي*(0

نطقة في مما درجة تحقق االستغراق الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم العام : والذي ينص على "نتائج التساؤل الثالث 30

؟، ولإلجابة على هذا عسير التعليمية في األبعاد التالية )الحماس، االنغماس، اإلخالص( من وجهة نظر أفراد عينة البحث

التساؤل، عمد الباحثان إلى حساب المتوسط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ألبعاد االستغراق الوظيفي 

 ص( ونتائج ذلك تتضمنها الجداول التالية:)الحماس، االنغماس، اإلخال

 درجة الحماس –( اإلحصاءات الوصفية لدرجة االستغراق الوظيفي 11جدول )

 التشابه
  ...0. *3.564 متوسط ابتدائي*

  5..0. *2.399 متوسط ثانوي*

 العضوية
  ...0. *3.403 متوسط ابتدائي*

  0..0. *2.948 متوسط ثانوي*

 الدرجة الكلية
  ...0. *8.734 متوسط ابتدائي*

  5..0. *6.527 متوسط ثانوي*

 مضمون الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درجة 

 الحماس

ترتيب 

 األهمية

 0 جداً  كبيرة 014. 025. 4099 توجد لدى المعلم الدافعية ألداء عمله 1

 2 كبيرة 032. 015. 3010 يشبع عمل المعلم رغباته 2

يؤدي المعلم عمله بجهد في جميع  3

 الظروف

 3 كبيرة 019. ..00 40.1

يؤدي المعلم عمله حتى في خارج  4

 أوقات العمل الرسمي

 9 كبيرة 035. 00.2 3053



 
 
 

 

 

 

 

يتضح من المؤشرات اإلحصائية للمتوسطات الحسابية لدرجة الحماس من وجهة نظر المعلمين والمدراء بمنطقة عسير       

 التعليمية النتائج التالية:

( وهي مؤشرات تنحصر ضمن فئة المتوسط 9من 3010إلى  4099ية لدرجة الحماس بين )تتراوح المتوسطات الحساب  00

 (، مما يعني أنه يتوافر بدرجة كبيرة وكبيرة جدا90ًإلى  .409( وفئة المتوسط الخامسة )4005إلى  .304الرابعة )

الدافعية ألداء عمله " بمتوسط حسابي  " توجد لدى المعلم 0: إن أكثر البنود ممارسة يتمثل في مضمون الفقرة المرتبة األولى 90

 ( من إجمالي عينة البحث"0%14( ونسبة تأكيد بلغت )025.( وانحراف معياري )9من  4099بلغ قدره )

( وانحراف 9من  3010" يشبع عمل المعلم رغباته " بمتوسط حسابي بلغ قدره )9: حل مضمون الفقرة المرتبة األخيرة 30

 ( من إجمالي عينة البحث المستطلعة0%32د بلغت )( ونسبة تأكي015.معياري بلغ )

( والتي تعتبر %10( ونسبة تأكيد بلغت ).05.( مع انحراف معياري يبلغ )9من  40.3: والذي يبلغ قدره )المتوسط العام 40

 ( مما يعني أن الصورة العامة لدرجة توافر الحماس يعتبر كبير من4005إلى  .304من مؤشرات فئة المتوسط الرابعة )

 وجهة نظر عينة البحث0

 درجة االنغماس –( اإلحصاءات الوصفية لدرجة االستغراق الوظيفي 11جدول )

كذلك، يتضح من المؤشرات اإلحصائية للمتوسطات الحسابية لدرجة االنغماس من وجهة نظر المعلمين والمدراء بمنطقة      

 عسير التعليمية النتائج التالية:

( وهي مؤشرات تنحصر ضمن فئة المتوسط 9من 40.9إلى  3020بية لدرجة االنغماس بين )تتراوح المتوسطات الحسا  00

 ( مما يعني أنه يتوافر بدرجة كبيرة40050إلى  .304الرابعة )

يشعر المعلم بالمرونة الفكرية أثناء  5

 العمل

 4 رةكبي 035. 052. 3053

 9 كبيرة 019. .01. 4009 يؤدي المعلم عمله بحماس دائم 6

  كبيرة 010. .05. 40.3 المتوسط العام 

 مضمون الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درجة 

 االنغماس

ترتيب 

 األهمية

يضاعف المعلم جهوده إلنجاح  1

 العمل

 9 كبيرة 033. 0009 3012

في عمله باستمرار يفكر المعلم 2  0 كبيرة .01. ..00 40.9 

العمل هو االهتمام األساسي في  3

 حياة المعلم

 4 كبيرة 032. 0009 3019

 2 كبيرة 039. .009 3020 يستمتع المعلم بأدائه لعمله 4

ينقضي الوقت في العمل دون أن  5

 يشعر به المعلم

 9 كبيرة 032. 0005 .301

ة أثناء يشعر المعلم بسعادة غامر 6

 االنهماك في العمل

3019 

 

0004 

 

.032 

 

 3 كبيرة

 

  كبيرة 033. 0009 3012 المتوسط العام 



 
 
 

 

 

 

 

" يفكر المعلم في عمله باستمرار " بمتوسط حسابي بلغ  9: إن أكثر البنود ممارسة يتمثل في مضمون الفقرة المرتبة األولى 90

 ( من إجمالي عينة البحث"0%.1( ونسبة تأكيد بلغت )..00( وانحراف معياري )9من  40.9قدره )

( وانحراف 9من  3020" يستمتع المعلم بأدائه لعمله " بمتوسط حسابي بلغ قدره )4: حل مضمون الفقرة المرتبة األخيرة 30

 ( من إجمالي عينة البحث المستطلعة0%39( ونسبة تأكيد بلغت ).009معياري بلغ )

( والتي تعتبر %33( ونسبة تأكيد بلغت )0009( مع انحراف معياري يبلغ )9من  3012: والذي يبلغ قدره )لمتوسط العاما 40

( مما يعني أن الصورة العامة لدرجة توافر االنغماس يعتبر كبير من 4005إلى  .304من مؤشرات فئة المتوسط الرابعة )

 وجهة نظر عينة البحث0

 درجة االخالص –وصفية لدرجة االستغراق الوظيفي ( اإلحصاءات ال11جدول )

بالمثل، يتضح من المؤشرات اإلحصائية للمتوسطات الحسابية لدرجة االخالص من وجهة نظر المعلمين والمدراء بمنطقة      

 عسير التعليمية النتائج التالية:

من فئة المتوسط ( وهي مؤشرات تنحصر ض9من 4031إلى  3023تتراوح المتوسطات الحسابية لدرجة االخالص بين )  00

 (، مما يعني أنه يتوافر بدرجة كبيرة وكبيرة جدا90ًإلى  4005( والخامسة )4005إلى  .304الرابعة )

"يؤدي المعلم عمله بإخالص" بمتوسط حسابي بلغ قدره  2: إن أكثر البنود ممارسة يتمثل في مضمون الفقرة المرتبة األولى 90

 ( من إجمالي عينة البحث"0%11تأكيد بلغت ) ( ونسبة033.( وانحراف معياري )9من  4031)

( وانحراف 9من  3023"يناسب عمل المعلم طموحاته" بمتوسط حسابي بلغ قدره ) 4: حل مضمون الفقرة المرتبة األخيرة 30

 ( من إجمالي عينة البحث المستطلعة0%33( ونسبة تأكيد بلغت )0001معياري بلغ )

( والتي تعتبر %10( ونسبة تأكيد بلغت )..00( مع انحراف معياري يبلغ )9ن م 40.2: والذي يبلغ قدره )المتوسط العام 40

( مما يعني أن الصورة العامة لدرجة توافر االخالص يعتبر كبير من 4005إلى  .304من مؤشرات فئة المتوسط الرابعة )

 وجهة نظر عينة البحث0

ئيا في درجة تحقق االستغراق الوظيفي لدى معلمي هل توجد فروق دالة إحصاوالذي ينص على "  نتيجة التساؤل الرابع: .1

مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليمية في األبعاد التالية )الحماس، االنغماس، اإلخالص( تعزى لمتغيرات )المؤهل 

 العلمي، طبيعة العمل، المرحلة الدراسية(؟

 مضمون الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درجة 

 االخالص

ترتيب 

 األهمية

يقدم المعلم مصلحة العمل على  1

 مصلحته الشخصية

 9 كبيرة .01. 052. 40.9

 4 كبيرة 010. 00.2 40.2 يتميز المعلم بشدة الدقة في عمله 2

 2 كبيرة 033. 0001 3023 يناسب عمل المعلم طموحاته 3

يستثمر المعلم قدراته العلمية في  4

 العمل

 3 كبيرة 019. 00.1 40.5

يسخر المعلم خبراته الحياتية في  5

 أدائه لعمله

 9 كبيرة 019. 053. 4009

 0 كبيرة جداً  011. 033. 4031 يؤدي المعلم عمله بإخالص 6

  كبيرة 010. ..00 40.2 ط العامالمتوس 



 
 
 

 

 

 

 

 ات استجابات عينة البحث باختالف المؤهل العلميللعينات المستقلة لداللة الفروق في متوسط T( اختبار 11جدول )

 الداللة Tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد المؤهل العلمي المحور

 الحماس
 3013 99059 923 بكالوريوس

5034 .0... 
 2003 ..900 095 دراسات عليا

 االنغماس
 4041 990.9 923 بكالوريوس

1029 .0... 
 3093 .0505 095 دراسات عليا

 االخالص
 3013 99059 923 بكالوريوس

5034 .0... 
 2003 ..900 095 دراسات عليا

 الدرجة الكلية
 .0000 32094 923 بكالوريوس

5095 .0... 
 01020 29002 095 دراسات عليا

ذلك دالة إحصائياً على وهي ب 0.9.أيضاً أن جميع مستويات الداللة المحسوبة > Tتوضح المؤشرات اإلحصائية لقيم      

(، وبمقارنة 0.9.> ...0.وجود فروق في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف المؤهل العلمي عند مستوى معنوية )

المتوسطات الحسابية يتضح للباحثين أن الفروق في متوسطات استجابات عينة البحث هي لصالح المتوسط األكبر والذي 

ى نطاق بعد الحماس، االنغماس، االخالص، إضافة إلى الدرجة الكلية لمحور االستغراق يرتبط بمؤهل البكالوريوس عل

 الوظيفي، وهي نتيجة تعني وجود أثر في متوسطات استجابات عينة البحث تعزى إلى االختالف في المؤهالت العلمية0

 البحث باختالف طبيعة العملللعينات المستقلة لداللة الفروق في متوسطات استجابات عينة  T( اختبار 11جدول )

 الداللة Tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد طبيعة العمل المحور

 الحماس
 9005 99030 95 مدير مدرسة

9031 .0.9. 
 4044 94049 333 معلم

 االنغماس
 9039 990.1 95 مدير مدرسة

0032 .0.35 
 20.9 93091 333 معلم

 االخالص
 9023 99043 95 مدير مدرسة

9033 .0..3 
 9004 94022 333 معلم

 الدرجة الكلية
 02093 23093 95 مدير مدرسة

9034 .0.99 
 09099 39022 333 معلم

عدم وجود فروق في متوسطات استجابات عينة البحث على نطاق بعد االنغماس  Tتوضح المؤشرات اإلحصائية لقيم      

(، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية على نطاق بعد الحماس 0.9.< 0.35.وب )بناًء على أن مستوى الداللة المحس

، وبمقارنة المتوسطات الحسابية 0.9.( وهي >0.99.إلى  3..0.واالخالص والدرجة الكلية بمستويات داللة تراوحت بين )

 للفئتين يتضح أن الفروق هي لصالح فئة المعلمين0



 
 
 

 

 

 

 

 لداللة الفروق في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف المرحلة التعليمية ( تحليل التباين اآلحادي11جدول )

 الداللة F متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين مضمون البعد

 الحماس

 05009 9 31903 بين المجموعات

 .930 353 0.2.203 داخل المجموعات 0..0. 30.1

  359 0.51103 المجموع

 االنغماس

 .9.90 9 .40.0 بين المجموعات

 3904 353 035.909 داخل المجموعات 3..0. .901

  359 0430909 المجموع

 االخالص

 05009 9 31903 بين المجموعات

 .930 353 0.2.203 داخل المجموعات 0..0. 30.1

  359 0.51103 المجموع

 الدرجة الكلية

 

 .04510 9 .95520 بين المجموعات

 93403 353 59.5.00 داخل المجموعات 9..0. 2035

  359 59.1200 المجموع

على نطاق أبعاد االستغراق الوظيفي، الحماس،  األحادييتضح من مستويات الداللة اإلحصائية المحسوبة لتحليل التباين      

 االنغماس، االخالص، والدرجة الكلية، 

، مما يعني وجود أثر 0.9.( وهي جميعها > 3..0.إلى  0..0.ائياً وتتراوح مستويات داللتها بين )دالة إحص Fأن جميع قيم 

لمستويات المرحلة التعليمة في متوسطات استجابات عينة البحث على نطاق أبعاد االستغراق الوظيفي ودرجته الكلية0 وللتعرف 

نطاق هذه األبعاد، لجأ الباحثان إلى إجراء المقارنة البعدية لشيفي على اتجاهات الفروق في متوسطات استجابات عينة البحث على 

Scheffe :والنتائج كانت كما يلي 

التجاهات الفروق في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف المرحلة التعليمية  Scheffe( المقارنة البعدية لشيفي 17جدول )

 في أبعاد االستغراق الوظيفي

 0.9.ياً عند مستوى معنوية *فروق دالة إحصائ

 الداللة متوسط الفروق المرحلة التعليمية التعليميةالمرحلة  مضمون البعد

  4..0. *90000 متوسط ابتدائي* الحماس 

  4..0. *90320 متوسط ابتدائي* انغماس

 اخالص
  0..0. *90305 متوسط ابتدائي*

  0.49. *.0053 متوسط ثانوي*

  9..0. *30950 متوسط ابتدائي* الدرجة الكلية



 
 
 

 

 

 

 

 توضح المؤشرات اإلحصائية للفروق في المتوسطات الحسابية باختالف متغير المرحلة التعليمية النتائج التالية:     

( على نطاق بعد الحماس بين المرحلة التعليمية 0.9.>  4..0.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 00

( وهي لصالح المرحلة التعليمية 90000تعليمية )متوسط( وأن الفروق بين المتوسطين بلغت ))ابتدائي( والمرحلة ال

 )ابتدائي*(0

( على نطاق بعد االنغماس بين 0.9.> 5..0.(، )0.9.> 4..0.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 90

(، وهي لصالح المرحلة 90320الحسابية بلغت ) المرحلة التعليمية )ابتدائي( و)متوسط(، وأن الفروق بين المتوسطات

 التعليمية )ابتدائي*(0

( على نطاق بعد االخالص بين 0.9.> 0.49.(، )0.9.> 0..0.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 30

( .0053إلى  90305المرحلة التعليمية )ابتدائي(، )ثانوي( و)متوسط( وأن الفروق بين المتوسطات الحسابية تراوحت بين )

 على التوالي، وهي لصالح المرحلة التعليمية )ابتدائي*( والثانوي على التوالي0

(، على نطاق الدرجة الكلية بين المرحلة التعليمية 0.9.> 9..0.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 40

 (، وهي لصالح المرحلة التعليمية )ابتدائي*(309500)ابتدائي(، و)متوسط( وأن الفروق بين المتوسطات الحسابية بلغت )

"هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة تحقق التماثل التنظيمي  : والذي ينص علىنتائج التساؤل الخامس 90

وية( ودرجة العضلدى مديري مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليمية في األبعاد التالية )الوالء التنظيمي، التشابه، 

تحقق االستغراق الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم العام في منطقة عسير التعليمية في األبعاد التالية )الحماس، 

 ؟االنغماس، اإلخالص(

لية كولإلجابة على هذا التساؤل، لجأ الباحثان إلى حساب مصفوفة العالقات االرتباطية بين أبعاد التماثل التنظيمي ودرجته ال     

 وأبعاد االستغراق الوظيفي ودرجته الكلية ونتائج ذلك يتضمنها الجدول التالي:

 ( مصفوفة ارتباط بيرسون بين أبعاد التماثل التنظيمي واالستغراق الوظيفي18جدول )

 توضح المؤشرات اإلحصائية لمصفوفة االرتباطات بين أبعاد التماثل التنظيمي وأبعاد االستغراق الوظيفي النتائج التالية:     

( )**( بين بعد الوالء التنظيمي كأحد أبعاد 0.0.ة ارتباطية قوية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )توجد عالق 00

 **(03190.** إلى 03.2.التماثل التنظيمي وأبعاد االستغراق الوظيفي ودرجته الكلية وهي تتراوح )

( )**( بين بعد التشابه كأحد أبعاد التماثل 0.0.وية )توجد عالقة ارتباطية قوية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معن 90

 **(05190.** إلى 0141.التنظيمي وأبعاد االستغراق الوظيفي ودرجته الكلية وهي تتراوح )

 االستغراق الوظيفي االخالص االنغماس الحماس البعد

 **.032. **0394. **0319. **03.2. الوالء التنظيمي 

 **0519. **0141. **.019. **05.9. تشابهال

 **0143. **0134. **0139. **0359. العضوية

 **0120. **0144. **0123. **01.2. التماثل التنظيمي



 
 
 

 

 

 

 

( )**( بين بعد العضوية كأحد أبعاد التماثل 0.0.توجد عالقة ارتباطية قوية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 30

 **(01430.** إلى 0359.أبعاد االستغراق الوظيفي ودرجته الكلية وهي تتراوح )التنظيمي و

( )**( بين التماثل التنظيمي وأبعاد 0.0.توجد عالقة ارتباطية قوية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 40

 **(01230.** إلى 01.2.االستغراق الوظيفي ودرجته الكلية وهي تتراوح )

عالقة القوية الموجبة والدالة إحصائياً، فقد لجأ الباحثان إلى إجراء تحليل االنحدار البسيط بين متغير التماثل التنظيمي واستناداً لل

ومتغير االستغراق الوظيفي بهدف التعرف على حجم تأثير التماثل التنظيمي في االستغراق الوظيفي ونتائج ذلك يتضمنها الجدول 

 التالي: 

 ر المتغير المستقل )التماثل التنظيمي( في المتغير التابع )االستغراق الوظيفي(( يوضح أث19جدول )

 ( النتائج التالية:01مؤشرات االنحدار ألثر متغير التماثل التنظيمي في االستغراق الوظيفي بالجدول )يتضح من      

وجود معنوية ذات داللة إحصائية لنموذج االنحدار البسيط بين متغير التماثل التنظيمي واالستغراق الوظيفي بناًء على قيمة  00

(F( )0094001 والتي هي دالة إحصائياً عند مستوى )( على قوة أثر التماثل التنظيمي في االستغراق 0.9.> ...0.معنوية )

 الوظيفي0

(، وهو R.0120=إن معامل االرتباط بين المتغير المستقل )التماثل التنظيمي( والمتغير التابع )االستغراق الوظيفي( يبلغ ) 90

 تغراق الوظيفي0معامل ارتباط يؤكد على قوة العالقة االرتباطية بين التماثل التنظيمي واالس

(، وهذا يعني أن ارتفاع مستوى التماثل التنظيمي .034.إن إجمالي ما يؤثر به التماثل التنظيمي في االستغراق الوظيفي يبلغ ) 30

( دالة إحصائياً وبدرجة T( )33093(0 وأن قيمة )%34بدرجة واحدة يؤدي إلى رفع مستوى االستغراق الوظيفي بنسبة )

 ( مما يدل على قوة تأثير التماثل التنظيمي في االستغراق الوظيفي0.90.>...0.ة )كبيرة عند مستوى معنوي

( من االستغراق الوظيفي يعزوه الباحثان إلى متغيرات خارج %92=  %34 - %..0إن ما تبقى من نسبة تأثير والتي تبلغ ) 40

 نطاق البحث الحالي0 

 

 خاتمة البحث .1

 :ملخص نتائج البحث .1.1

 يشتمل هذا المبحث من الدراسة على أهم النتائج التي تم التوصل إليها الباحثان والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية:     

( ونسبة تأكيد 012.( وانحراف معياري يبلغ )9من  4000توجد درجة كبيرة من الوالء التنظيمي بمتوسط حسابي بلغ قدره ) 00

 لبحث0( من وجهة نظر عينة ا%19بلغت )

المتغير 

 المستقل
 المتغير التابع

R  معامل

 االرتباط

نسبة 

 2Rالتأثير
 الداللة Tقيمة  الداللة Fقيمة 

التماثل 

 التنظيمي

االستغراق 

 الوظيفي
.0120 .034. 0094001 .0... 33093 .0... 



 
 
 

 

 

 

 

( ونسبة تأكيد 012.( وانحراف معياري يبلغ )9من  .409توجد درجة كبيرة من التشابه التنظيمي بمتوسط حسابي يبلغ قدره ) 90

 ( من وجهة نظر عينة البحث0%14بلغت )

ت ( ونسبة تأكيد بلغ050.( وانحراف معياري يبلغ )9من  40.3توجد درجة كبيرة من العضوية بمتوسط حسابي يبلغ قدره ) 30

 ( من وجهة نظر عينة البحث10%0)

(، هي 0.9.> ...0.وجود فروق في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف المؤهل العلمي عند مستوى معنوية ) 40

لصالح مؤهل البكالوريوس على نطاق بعد الوالء التنظيمي، والتشابه، والعضوية إضافة إلى الدرجة الكلية لمحور الوالء 

 التنظيمي0

د فروق في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف طبيعة العمل على نطاق أبعاد الوالء التنظيمي ودرجته عدم وجو 90

 الكلية0

 Scheffeوجود فروق في متوسطات استجابات عينة الدراسة باختالف المرحلة التعليمة وقد أظهرت المقارنة البعدية لشيفي  20

 الح المرحلة التعليمية )ابتدائي*(0على نطاق أبعاد الوالء التنظيمي أن الفروق لص

( من %10( ونسبة تأكيد بلغت ).05.( وانحراف معياري )9من  40.3توجد درجة كبيرة الحماس بمتوسط يبلغ قدره ) 30

 وجهة نظر عينة البحث0

بلغت  ( ونسبة تأكيد0009( وانحراف معياري يبلغ )9من  3012توجد درجة كبيرة من االنغماس بمتوسط حسابي يبلغ قدره ) 10

 ( من وجهة نظر عينة البحث33%0)

( ونسبة تأكيد بلغت ..00( وانحراف معياري )9من  40.2توجد درجة كبيرة من االخالص بمتوسط حسابي يبلغ قدره ) 50

 ( من وجهة نظر عينة البحث10%0)

(، وهي 0.9.> ...0.وجود فروق في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف المؤهل العلمي عند مستوى معنوية ) 0.0

لصالح مؤهل البكالوريوس على نطاق بعد الحماس، االنغماس، االخالص، إضافة إلى الدرجة الكلية لمحور االستغراق 

 الوظيفي0

عدم وجود فروق في متوسطات استجابات عينة البحث على نطاق بعد االنغماس، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية على  000

 ( وهي لصالح فئة المعلمين0.990.إلى  3..0.درجة الكلية بمستويات داللة تراوحت بين )نطاق بعد الحماس واالخالص وال

توجد فروق على نطاق أبعاد االستغراق الوظيفي، الحماس، االنغماس، االخالص، وهي لصالح المرحلة التعليمية )ابتدائي*(،  090

لتعليمية )ابتدائي*( والثانوي* على التوالي، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية على نطاق بعد االخالص لصالح المرحلة ا

 وعلى نطاق الدرجة الكلية وهي لصالح المرحلة التعليمية )ابتدائي*(0

توجد عالقة ارتباطية قوية موجبة ذات داللة إحصائية بين أبعاد التماثل التنظيمي ودرجته الكلية وأبعاد االستغراق الوظيفي  030

 0.90.ودرجته الكلية بمستوى داللة >

(، مما يعني أن ارتفاع مستوى التماثل التنظيمي .034.إن إجمالي ما يؤثر به التماثل التنظيمي في االستغراق الوظيفي يبلغ ) 040

 (0 %34بدرجة واحدة يؤدي إلى رفع مستوى االستغراق الوظيفي بنسبة )

 



 
 
 

 

 

 

 

 توصيات البحث: .1.1

 :وفي ظل النتائج السابقة فإنَّه يوصي الباحثان بما يلي     

مساعدة مديري المدارس على فهم حقيقة التماثل التنظيمي من خالل الدورات التدريبية والتي يمكن أن تمكنهم من  00

تحقيق أهدافهم؛ وتعرفهم على طرق وأساليب إدارية تربوية تعالج بعض مشكالت العاملين في المدارس كالعزوف 

 المهني0

وتفعيل التعاون بين مديري المدارس، مما يساهم في تعزيز زيادة درجة الوالء التنظيمي لدى مديري المدارس،  90

 التماثل التنظيمي لديهم0

على مديري المدارس تحسين أدائهم، وزيادة فعاليتهم، وكفايتهم، في أداء واجباتهم، وتبني الصورة المشرقة اإليجابية  30

 0للمنظمة، واإليمان بها، وإبراز جميع الجوانب ذات العالقة بهذا الجانب

يرفع مدير المدرسة من مستوى استعداده لقبول األهداف والقرارات الجماعية، ويحاول االنسجام مع األهداف أن  40

والقرارات التي تتخذ من مجموعة المعلمين، وذلك لكي يكون أكثر تفاعاًل واتصااًل مع المعلمين، ويكون مستعًدا 

 ذها في مصلحة العمل0الجماعية التي يتم اتخا للعمل على تنفيذ األهداف والقرارات

على إدارات التعليم أن تُشرك مديري المدارس في عمليات صنع القرار، ألنَّ هذا مما يسهم في تعميق مفهوم التماثل  90

 التنظيمي لدى مديري المدارس0

أن يُتيح مدير المدرسة للمعلمين المشاركة في صنع قرارات تخدم المدرسة، ألنَّه هذا مما يساعد في استغراق  20

 معلمين في أعمالهم0ال

أن يُشرك مدير المدرسة المعلمين في المعلومات التي تخص العمل التعليمي، كأهداف العملية التعليمية، ونحوها  30

 المعلمين0 ىمما يسهم بشكل إيجابي في زيادة االستغراق الوظيفي لد

 ة العمل0التي ثبتت فعاليتها في بيئأن يوفر مدير المدرسة للمعلمين مساحة من اإلبداع في تطبيق األفكار الجديدة و 10

 على مدير المدرسة تشجيع العمل الجماعي بين المعلمين داخل المدرسة0 50

 مقترحات البحث: .1.1

 إجراء بحث مماثل لمتغيرات هذا البحث، ويتم تطبيقه على مناطق تعليمية مختلفة0 00

 ة0ام التنظيمي، والرضا الوظيفي، والمواطنة التنظيميأن تتم دراسة عالقة التماثل التنظيمي بمتغيرات أخرى مثل: االلتز 90

 

 المراجع. 1

 المراجع العربية: .1.1

جلة م(0 أثر مناخ العمل األخالقي في التماثل التنظيمي: دراسة تطبيقية على شركات االتصاالت األردنية، 9.05أبو زيد، أحمد )

 (00)9ية، المثقال للعلوم االقتصادية واإلدار

(0 دور معلم المدرسة الثانوية في تحقيق التماثل التنظيمي بين وحداتها: 9.01أحمد، أحمد، عزيران شبيب، وشعالن، عبد الحميد )

 (000)2مجلة المعرفة التربوية، دراسة تحليلية0 



 
 
 

 

 

 

 

ات التربية و العمل لدى العاملين بمديري(0 التماثل التنظيمي كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية والدافعية نح.9.9األسطل، فداء )

 والتعليم في محافظات غزة ]أطروحة ماجستير غير منشورة[0 جامعة األقصى0

جلة م(0 االستغراق الوظيفي وعالقته بمستوى االحتراق الوظيفي لدى العاملين بشركات السياحة المصرية0 9.05إمام، محمود )

 3310-303(، 1) اقتصاديات المال واألعمال،

-(0 أثر جودة الحياة الوظيفية على االستغراق الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة االقتصادية 9.90تي، أحمد، ونعرورة بوبكر )

 0050-0.0(، 0)09المجلة الجزائرية لالقتصاد واإلدارة، بالوادي0  -دراسة ميدانية بشركة سونلغاز

لبحوث مجلة ال التنظيمي: دراسة ميدانية على الجامعات الخاصة المصرية0 (0 أثر القيادة األخالقية على التماث9.05جبريل، هيثم )

 90.0-011(، 9) المالية والتجارية،

ة : دراسة حالة المؤسسأثر المناخ التنظيمي في تنمية االستغراق الوظيفي لدى العاملين(0 .9.9جبيري، فيروز، وبو ملة، نجاة )

 ]أطروحة ماجستير غير منشورة[0 جامعة محمد الصديق بن يحيى0 جيجل -محمد الصديق بن يحيى-العامة االستشفائية 

مجلة البحث العلمي في (0 تصور مقترح لتحسين إدارة المدارس الثانوية باستخدام مدخل القيادة الخادمة0 9.05الجهني، سارة )

 0390-900(، .9)04، التربية

ف مجلة جامعة الطائنة التنظيمية في المدارس الثانوية بمدينة الطائف0 (0 القيادة الخادمة وعالقتها بالمواط9.05الحميدي، منال )

 9330-905(، 05)9للعلوم اإلنسانية، 

أثر التماثل التنظيمي في تحسين العمل الجماعي: دراسة ميدانية في المستشفيات األردنية الخاصة في (0 9.05حنظل، حسان )

 عة آل البيت0]أطروحة ماجستير غير منشورة[0 جام إقليم الشمال

(0 الدور الوسيط للتماثل التنظيمي في العالقة بين القيادة الجديرة بالثقة واالرتباط الوظيفي: دراسة 9.01رضوان، طارق )

 (9940-9.9(، 3) مجلة التجارة والتمويل،تطبيقية0 

ة على لسمعة التنظيمية: دراسة تطبيقي(0 دور الوسيط للتماثل التنظيمي في العالقة بين القوة التنظيمية وا9.05الرميدي، بسام )

 9.30-414(، 00)3مجلة الباحث االقتصادي، شركات السياحة المصرية0 

درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان العاصمة ألبعاد القيادة التحويلية وعالقتها بالتماثل (0 9.03الزعبي، خلود )

 غير منشورة[0 جامعة الشرق األوسط0]أطروحة ماجستير  التنظيمي من وجهة نظر المعلمين

االستغراق الوظيفي لدى األساتذة وعالقته بالدافعية للتعلم لتالميذ مرحلة (0 .9.9سعاد، فيبجل، حنان، طاهري، وحياة، بوبكرية )

 ]أطروحة ليسانس غير منشورة[0 جامعة محمد محمد بو ضياف0 الثانوية

 اثل التنظيمي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات(0 التم5..9السعود، راتب، والصرايرة، خالد )

 9.40-012، 32دراسات العلوم التربوية، األردنية الرسمية وعالقته بأدائهم الوظيفي0 



 
 
 

 

 

 

 

(0 الذكاء العاطفي وعالقته بالقيادة الخادمة لدى قائدات المدارس في محافظة المذنب 9.05الشايع، علي، والمطيري، عواطف )

 0020-53(، 9)9المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، المعلمات0  من وجهة نظر

(0 أثر التماثل التنظيمي على اإلبداع التنظيمي: الدور المعدل إلدارة المواهب: دراسة ميدانية في الجامعات 9.05الشلبي، فراس )

 240-05(، 33)مجلة رماح للبحوث والدراسات، الرسمية األردنية0 

جلة جامعة م(0 دور االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط في العالقة بين الهيكل التنظيمي واألداء الوظيفي0 9.09مود )الشنطي، مح

 01.0-043(، 9)03األزهر، 

(0 دور االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية والسلوك اإلبداعي 9.05الشنطي، محمود، وأبو عمرة، صابرين )

 330-0(، 9)93مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، بوزارة التنمية االجتماعية0 لدى العاملين 

 (0 أثر التماثل التنظيمي في دافعية العمل لدى معلمي وزارة التربية والتعليم9.09الشواورة، طه )

 0400-.09(، 0)94للدراسات االقتصادية واإلدارية،  مجلة الجامعة اإلسالميةاألردنية في مديرية التربية والتعليم لقصبة الكرك0 

جلة م(0 أثر التهكم الوظيفي في االستغراق الوظيفي للمعلمين في بعض المدارس الحكومية في قضاء الزبير0 9.05صالح، رشا )

 0930-0.5(، 003)92االقتصاد وعلوم اإلدارة، 

 مجلة اتحاد الجامعاتئات التدريسية في الجامعات األردنية العامة0 (0 التماثل التنظيمي لدى أعضاء الهي1..9الصرايرة، خالد )

 0200-005(، 90) العربية،

(0 قياس مستوى التماثل التنظيمي لألفراد العاملين في جامعة الموصل: دراسة ميدانية0 9.05العاني، آالء، والصراف، سجى )

 4590-433(، 94)00مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، 

(0 استراتيجيات تعزيز االستغراق الوظيفي ودورها في تحقيق األداء العالي لمنظمات 9.09العبادي، هاشم، والجاف، والء )

(0 5)9مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد، األعمال: دراسة استطالعية لعينة من العاملين في القطاع المصرفي العراقي في أربيل0 

33-0.20 

دور القيادة اإلبداعية في تنمية االستغراق الوظيفي بوزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني (0 9.01عبد العال، حسن )

 ]أطروحة ماجستير غير منشورة[0 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا0

(، 3)5التربوية والنفسية،  مجلة العلوم(0 التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف0 9.02العتيبي، تركي )

3.9-3290 

(0 الهوية التنظيمية والتماثل التنظيمي: مستواهما والعالقة بينهما: دراسة ميدانية على 9.05العزب، حسين، والطراونة، أمل )

 9910-940(، 4)09المجلة األردنية في إدارة األعمال، أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤته0 



 
 
 

 

 

 

 

(0 دور القيادة الخادمة كمدخل لجودة الحياة الوظيفية معلمي التعليم العام بالمملكة العربية السعودية0 9.05العسيري، حسن )

 09.0-033(، 4)1المجلة التربوية الدولية المتخصصة، 

 -راسات د(0 التماثل التنظيمي لدى المشرفين التربويين وعالقته بنظام الحوافز المقدم لهم0 9.01العمري، إسالم، وبطاح أحمد )

 2250-243، 49العلوم التربوية، 

(0 درجة ممارسة عمداء الكليات لمهارات االتصال اإلداري وعالقتها بمستوى التماثل 9.03العمري، أيمن، والعموش، آية )

 مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليمالتنظيمي لدى أعضاء هيئات التدريس في الجامعات األردنية الرسمية0 

 310-03(، 0)33العالي، 

(0 دور االستغراق الوظيفي للعاملين في ضمان والء الزبون: بحث تطبيقي في عينة من 9.03العنزي، سعد، وصبر، رنا )

 900-94(، 55)93مجلة العلوم، المصارف العراقية الخاصة0 

ل التماثل التنظيمي كمتغير وسيط: دراسة (0 أثر الممارسات األخالقية على مشاركة األفراد للمعرفة من خال9.05فراج، هبة )

 99.0-413(، 4)المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، تطبيقية0 

(0 أثر الرشاقة التنظيمية على االستغراق الوظيفي في الشركات الزراعية 9.05فرح، فرح، بدوي، مأمون، وبابكر، صفاء )

 500-33(، 0)3ارية والقانونية، مجلة العلوم االقتصادية واإلدبوالية القضارف/ السودان0 

-992(، 013)0مجلة التربية، (0 القيادة متعددة العوامل لدى عمداء الكليات وعالقتها بالتماثل التنظيمي0 .9.9القرني، نورة )

9110 

ي ين ف(0 دور التماثل التنظيمي في الحد من الصمت التنظيمي: دراسة استطالعية آلراء عينة من الموظف9.01الكعبي، حميد )

 0200-040(، 93).0كلية اإلدارة واالقتصاد،  –مجلة جامعة األنبار المصارف العراقية األهلية/ بغداد0 

 أثر الدعم التنظيمي على تنمية االستغراق الوظيفي لدى العاملين في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا(0 9.04ماضي، أحمد )

 سالمية0]أطروحة ماجستير غير منشورة[0 الجامعة اإل
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 الملخص:

 ،دراسة التعرف على االستبصار بالفروق السيكولوجية بين الزوجين وانعكاسه على نجاح التواصل الزواجي بينهماهدفت ال

وقد صمم نموذجين لالستبانة إحداهما خاصة  ،وتم اعتماد االستبانة كأداة للدراسة ،وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي

وكانت أهم النتائج تشير إلى  ،( زوجة701( زوجاً و)701الدراسة من )وقد تكونت عينة  ،بالزوج واألخرى خاصة بالزوجة

هناك دور كبير الستبصار الزوج باالختالفات السيكولوجية لدى الزوجة من حيث الفروق العضوية والنفسية والذهنية 

الزوج من حيث  أن هناك دور كبير الستبصار الزوجة باالختالفات السيكولوجية لدى ،واللغوية، من وجهة نظر الزوج

كما يوجد دور كبير الستبصار الزوج بالنقاط التي تحقق  ،الفروق العضوية والنفسية والذهنية واللغوية، وجهة نظر الزوجة

وال يوجد عالقة  ،باإلضافة إلى وجود دور كبيرة الستبصار الزوجة بالنقاط التي تحقق النجاح مع زوجها ،النجاح مع زوجته

بينما يوجد عالقة بين االستبصار  ،الفات السيكولوجية وتقليل الخالفات الزوجية من وجهة نظر الزوجبين االستبصار باالخت

كما يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  ،باالختالفات السيكولوجية وتقليل الخالفات الزوجية من وجهة نظر الزوجة

صي الدراسة بضرورة التواصل والحوار الزوجي فهو ركيزة العالقة االستبصار باالختالفات السيكولوجية بين الزوجين. وتو

بـين الـزوجين، لتحقيق التوافق بين الزوجين، كما على األزواج أن يتكيفوا مع بعضهم البعض في العادات والحاجات 

 واألهداف والمزاج وما يحبونه وما يكرهونه.

 .الزواجي لتواصلا السيكولوجية، الفروق االستبصار، الكلمات المفتاحية:
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Insight into the Psychological Differences between Spouses and its Reflection on the 

Success of Marital Communication between them 

 

Abstract: 

The present study aimed to identify insight into the psychological differences between spouses 

and its reflection on the success of marital communication between them. The descriptive 

analytical approach was used, and the questionnaire was adopted as a study tool. Two 

questionnaire models were designed, one for the husband and the other for the wife. The sample 

of study consisted of (107) husbands and (105) wife. The most important conclusions indicated 

that there is a great role for the husband’s insight into the psychological differences of the wife 

in terms of the organic, psychological, mental and linguistic differences, from husband’s 

viewpoint, that there is a great role for the wife’s insight into the psychological differences of 

the husband in terms of the organic, psychological, mental and linguistic differences from wife's 

view point. As well, there is a great role for the husband’s insight into the points that achieve 

success with his wife, in addition to the presence of a great role for the wife’s insight into the 

points that achieve success with her husband. There is no relationship between insight into 

psychological differences and reducing marital disputes from husband’s view point, while there 

is a relationship between insight into psychological differences and reducing marital disputes 

from wife's viewpoint, and there is a statistically significant correlational relationship between 

insight into psychological differences between the spouses. The study recommends the 

necessity of marital communication and dialogue, as it is the pillar of the relationship between 

spouses in order to achieve harmony between them, and spouses must adapt to each other in 

habits, needs, goals, moods, what they like and what they dislike. 

Keywords: Insight, psychological differences, marital communication. 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 المقدمة: . 1

 وأودع فيه كل ما يمكنه من حمل األمانة ليعبده ،وصوره في أحسن تقويم خلقه ،تجلت قدرة هللا عز وجل في خلق اإلنسان

فخلق الرجل وخلق المرأة ووزع بينهما األدوار والمهام بشكل متناسب ومتوازن  ،فيها هسبحانه ويعمر األرض التي استخلف

  ،ة والمودة والرحمةرباط زواجي مقدس بينهما يجدان فيه السكن والراحومتكامل من خالل ما ارتضاه سبحانه من 

إنهما يعيشان سوياً لكن  ،واألفراح واألحزانتجمعهم األحالم  ،يقتسمان لقمة العيش سوياً مع أبنائهم ،يعيشان تحت سقف واحد

 (8002أبو سالمة  )أسامةولم يفهم كل منهما اآلخر تمام الفهم  ،لم يعرف كل منهما اآلخر حق المعرفة

وهذا االختالف يدركه الباحثون والمهتمون بالجانب النفسي  والمرأة،ماً بين الرجل يظل االختالف السيكولوجي قائو

ولكن يجهله غالبية األزواج وال يعرفون أن كثير من المشكالت الزوجية ناتجة بسبب الجهل بهذه  واألسري،واالجتماعي 

ة أو صحية أو غير ذلك لكن من غير المنطقي . المشكالت الزواجية لها عدة أسباب قد تكون اجتماعية أو اقتصادينعم الفروق،

التي  الخالفاتأن نغض الطرف عن جانب مهم جداً وهو االختالف السيكولوجي بين الجنسين ونتجاهل دوره في كثير من 

 .  انتهت بالطالق بين الزوجين

سيكولوجية الرجل من أبرز وعدم وعي المرأة ب سيكولوجيتها،عدم الوعي بالمكون النفسي للمرأة أو على األقل جزء من ف

 االنفصال.األسباب التي تؤدي إلى المشكالت األسرية وربما 

ومدى إدراكهم أن الجهل بها  السيكولوجية،درجة وعي األزواج بهذه الفروق من خالل هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على 

 صي الدراسة بضرورة اعتماد برامج لتأهيلوفي ضوء النتائج التي يتم التوصل إليها ستو األسرية،من أسباب المشكالت 

إدراك االختالف السيكولوجي بين الجنسين على الزواج بشكل إلزامي قبل عقد القران لتعريفهم بأن  والمقبلينالمتزوجين 

 .سينعكس أثره على نجاح االتصال الزواجي بين الزوجين وبالتالي التخفيف من حدة المشكالت بينهما

 مشكلة الدراسة:. 1.1

ودون أن يعي كل منهم  ،فسوف يكون الرجال والنساء مختلفين ،عندما نفترض أن الرجال والنساء من عالمين مختلفين

أن الرجل يريد أن تفكر المرأة بنفس األسلوب الذي يفكر  ، والسبب في ذلكفإن الخالفات بينهم لن تنتهي ،بالفروق بين الجنسين

والنساء تشعر أن الرجال يشعرون ويتواصلون  ،جيب به في المواقف المختلفةوأن تستجيب بنفس األسلوب الذي يست ،به

ومن الواضح أن إدراك  ،لذلك تكون حياتنا مليئة بالصراعات والمناقشات الحادة ،ويستجيبون بنفس األسلوب الذي تتبعه النساء

وال يعتقد زوجان أنهما مستثنان من   الحب بين الزوجين ليس دائماً، ،هذا االختالف يؤدي إلى نقص االرتباك والمشكالت

مع األسف أن أغلب األزواج ال يأخذون الوقت الكافي  ،فالحياة اليومية مليئة بالصراعات والمشكالت واالختالفات ،المشكالت

قاسين في إصدار األحكام سريعاً وال يتحملون أبداً الضغوط عليهم، وتتسلل المشكالت  هم البعض فيصبحونحتى يفهم بعض

 في حب نيتراكم االستياء وتتعطل االتصاالت وتنعدم الثقة وينتج الكبت والجفاء ويضيع الحب ... قليل من الناس من يكبروو

  .قادرون على أن يحترموا اختالفاتهم ويقبلونها وهنا يزدهر الحب ون  ما يكوندعنغامر وحياة سعيدة 



 
 
 
 

 

 

 

من الخالف  االختالف يزيدفانعدام الوعي بوجود  منهما،يها كل هناك اختالفات سيكولوجية بين الرجل والمرأة البد أن يع

 الزوجية.واإلحباط والتوتر وبالتالي االنفصال وانهاء الحياة 

سوف تجعل كل منهما يتحمل  حياتهما،إن استبصار الزوجين باالختالف السيكولوجي بينهما تجعلهما أكثر وفاقاً وتسامحاً في 

بل إن هذا الفهم سيحسن العالقات  يتبعها.يقة االستجابة لما كان يتصور أن اآلخر سوف اآلخر عندما يجد اختالف في طر

فعند إدراك أن شريك الحياة مختلف عنه شريكه  الفوارق،هذه  نتيجة إدراكوسيحل كثير من المشكالت التي تتكون  الزوجية،

 (.8087ي،فإنه وبكل سهولة سيتالشى سوء الفهم وستصحح التوقعات الخاطئة )جون غرا

 السيكولوجية،على الزواج بهذه االختالفات الدراسة إلى معرفة درجة وعي األزواج الحاليين أو المقبلين  مشكلةوتهدف 

وهل لديهم وعي بأن االرتباط بالشريك الذي بني على حب يمكن أن ينتهي وبشكل مؤلم ألن أحدهما أو كالهما لم يحترم 

وإذا عرفت  القران؟قبل عقد بهذه الفروق السيكولوجية المقبلين على الزواج  تدريبإلى وهل نحن بحاجة  اآلخر؟االختالف مع 

   الخالفات؟هذه االختالفات وتم احترامها من الشريكين هل سوف ينعكس ذلك على جودة االتصال الزواجي وتقليل حدة 

 أهداف الدراسة:. 1.1

 تهدف هذه الدراسة إلى اآلتي: 

 ر الزوجين باالختالفات السيكولوجية بينهما.التعرف على درجة استبصا

التعرف على العالقة بين استبصار الزوجين باالختالفات السيكولوجية وأثرها في تقليل الخالفات الزوجية من وجهة نظر 

 الزوجين.

يل الخالفات معرفة ما إذا كان هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االستبصار باالختالفات السيكولوجية وتقل

 الزوجية ونجاح أساليب التواصل بين الزوجين.

 

 تساؤالت الدراسة:. 1.1

 ما درجة استبصار الزوج باالختالفات السيكولوجية لدى الزوجة من حيث الفروق العضوية والنفسية والذهنية واللغوية؟  -7

 فروق العضوية والنفسية والذهنية واللغوية؟  ما درجة استبصار الزوجة باالختالفات السيكولوجية لدى الزوج من حيث ال-8

 ما درجة استبصار الزوج بالنقاط التي تحقق النجاح مع زوجته؟-3

 ما درجة استبصار الزوجة بالنقاط التي تحقق النجاح مع زوجها؟-4

 ج؟هل هناك عالقة بين االستبصار باالختالفات السيكولوجية وتقليل الخالفات الزوجية من وجهة نظر الزو-1

 هل هناك عالقة بين االستبصار باالختالفات السيكولوجية وتقليل الخالفات الزوجية من وجهة نظر الزوجة؟-4

هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االستبصار باالختالفات السيكولوجية بين الزوجين، ونجاح أساليب -1

 التواصل بينهما.

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 أهمية الدراسة:. 1.1

وانعكاس ذلك  ،هذه الدراسة في التعرف على مدى إدراك واستبصار الزوجين باالختالفات السيكولوجية بينهما تبرز أهمية

وأثر ذلك في تخفيف حدة المشكالت والصراعات الناتجة عن سوء الفهم  ،المثمر بينهما الزواجي التواصلاساليب على 

في  إمداد مراكز اإلرشاد األسري بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة كما تكمن أهمية هذه الدراسة  ،كل منهمالللطبيعة النفسية 

والتأكيد على الحاجة إلى تأهيل األزواج الحاليين أو الجدد أو المقبلين على الزواج  ،الفروق السيكولوجية بين الرجل والمرأة

  . لتحقيق التسامح بين الزوجينمن خالل توضيح هذه االختالفات بين الرجل والمرأة 

 مفاهيم الدراسة:. 1.1

 االستبصار: 

 فيه،السلوك والعوامل التي تؤثر  وماهي دوافعواالنفعاالت  واالستعدادات،هو فهم النفس والتعرف على الذات والقدرات 

 )حامدوالسلبيات ونواحي القوة والضعف  ومعرفة اإليجابيات حلها،ومعرفة مصادر االضطراب والمشكالت وإمكانات 

 (8001زهران

بحيث  لآلخر،وفهم شخصية كل منهما  تنظيمها،صود باالستبصار في هذه الدراسة قدرة الزوجين على فهم ذاتهما وإعادة والمق

وأن ذلك طبيعياً نظراً الختالف السيكولوجية بين الرجل  هو،يقدر كل منهما أن استجابة اآلخر للمواقف تختلف عن استجابته 

 والمرأة.

 الفروق السيكولوجية:

وهي ثابتة نسبياً  اجتماعية،التباينات بين األفراد في أي سمة شخصية سواء كانت جسمية أو عقلية أو انفعالية أو  يقصد بها

والمقصود بالفروق السيكولوجية في هذه الدراسة هو أن كل من الرجل والمرأة له خصائص  ،وتوجه سلوك الفرد وتصرفاته

أن االختالفات بينهما بنيت على اختالف في األدوار والوظائف وهي نفسية تختلف عن اآلخر وهي على طرفي نقيض، كما 

ليست اختالفات مبنية على تفضيل جنس على اآلخر ولكنها اختالفات في جوهر طبيعتها، وبالتالي فإن الجهل بهذه االختالفات 

 (8002مة أبو سالمة تقرارها. )أساتسبب في فقد الكثير من األزواج متعة الحياة األسرية السعيدة وربما هدد اس

 التواصل الزواجي: 

المعلومـات أو اآلراء أو  بين طياتها شـخص مــا في موقـف مـا بنقــل رســالة تحمـل بهاعمليــة اجتماعيـة يقــوم هو 

 .لمختلفــةبأشكالها ا التعــابير والرموزمستخدماً في ذلك اللغــة أو االتجاهـات أو المشـاعر لآلخــرين، لتحقيـق هـدف مــا 

 (8080 العتيبي )بدرية

التواصل الزواجي بأنه "عملية دينامية مستمرة صادقة وضرورية الستمرار الحياة بين الزوجين خاصة، والحياة األسرية 

عامة بما تتضمنه هذه العملية من طريقة للتعبير عن مشاعر الزوجين اإليجابية منها والسلبية بشکل مقبول ال يحمل معاني 

 .(8080الشهري  . )شهرةح لآلخرين"التجري

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 التعريف اإلجرائي:

من خالل فهم  لآلخر،واحترام هذه االختالفات مع تقبل كل منهما  منهما،قدرة الزوجين على فهم االختالفات السيكولوجية لكل 

قة حميمة دافئة يزدهر معها ما يقود إلى بناء عال بينهما، وهولينعكس ذلك على التواصل اإليجابي البناء النفسي المكون لهما، 

    .الحب والتسامح بينهما بال خالفات وال صراعات

 اإلطار النظري للدراسة: . 1

قال هللا تعالى في محكم التنزيل )فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، وهللا أعلم بما وضعت، وليس الذكر كاألنثى( آل 

الرجل والمرأة، وإنما نستطيع القول بأن المساواة نسبية، فالنظر إلى االختالف  ال يمكن المساواة المطلقة بين، 33 عمران آية

بين الرجل والمرأة ليس اختالف فسيولوجي تشريحي عضوي، وإنما هناك فروق سيكولوجية بين االثنين، لقد أشار القرآن 

قوبات لكنه لم يلغي الفروق الذهنية والجسمية الكريم إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات واالستحقاقات والع

 والتركيبة النفسية بين الجنسين لذلك نستطيع أن تقول إنهما متساويان ولكن مختلفان، 

 أوالً: بداية الخلق وشكل التكوين: 

ين فاهلل عز وجل فمن جانب أصل التكو ،لو نظرنا إلى الفروق الخلقية فإنهما تشمل جانبين هما اصل التكوين والواقع التكويني

وخلقت حواء من ضلع آدام يقول تعالى ) يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة  ،خلق آدم قبل حواء عليهما السالم

ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ) استوصوا بالنساء فإن  ،وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثيراً ونساء ( سورة النساء

ت من ضلع وأن أعوج شيء في الضلع أعاله فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء ( المرأة خلق

والجانب اآلخر هو  ،( فاهلل خلق آدم من طين ثم خلق حواء بطريقة مختلفة فقد خلقها من ضلع زوجها3024رواه البخاري ) 

لعضوية فالجهاز التناسلي مختلف ومظاهر القوة والضعف مختلفة الواقع التكويني وهو ما يظهر في الفروق الجسمية وا

 ( 8073ومنابت الشعر والعظام وغير ذلك .)نورهانا إبراهيم 

 ثانياً: الفروق الوراثية:  

( في Yالفروق الوراثية موجودة في الخاليا فخاليا المرأة تختلف عن خاليا الرجل فخاليا الرجل تحتوي على الكروموسوم ) 

( Xوكان االعتقاد السائد أن النسخة )  ،(Xيوجد هذا في األنثى وإنما يوجد بدالً منه نسخه معطلة من الكروموسوم )  حين ال

معطلة تماماً لتجنب اآلثار المميتة والمهلكة لوجود نسختين فعالة في خاليا جسم المرأة لكن الدراسات مؤخراً أثبتت خطأ ذلك 

 ،من خاليا الكرموسوم المعطل نشيطة وتترك بصمتها على تركيب جسم المرأة ووظائفها %71االعتقاد فأثبتت الدراسات أن 

بل أن عدد الموروثات  ،موروث لها نسختان فاعلتان في جسم المرأة ال يقابلها موروثات فاعلة في جسم الرجال 800فقرابة 

ولو كانت هذه  (Y)في كروموسوم مرة عن تلك الموجودة 74( من خاليا جسم النساء يزيد (xالفاعلة في كرموسوم 

 .(8073إذن نحن أمام رجل وامرأة مختلفين تماماً.) نورهانا إبراهيم  ،الموروثات فاعلة لهلك الذكور وانقرضوا من الحياة

 



 
 
 
 

 

 

 

 ثالثاً: الفروق العقلية والذهنية: 

سؤول عن فهم ما ندركه تمام اإلدراك هناك نظامان مختلفان تماًما للمعرفة واإلدراك، النظام األول هو العقل المنطقي وهو م

وما هو واضح في وعينا، وكذلك إدراك ما يحتاج منا التفكير بعمق وتأمل، باإلضافة إلى نظام آخر وهو نظام للمعرفة نظام 

قوي ومندفع يتعامل مع المشاعر واألمور المبهمة في فكرنا، ومع مشاعر وأمور ال ندركها على المستوى الواعي على 

المتوازن بدقة مع العقل المنطقي، فالعقل االنفعالي يمد العقل المنطقي  ، والنظام الثاني هو العقل االنفعالي )العاطفي( اإلطالق

بالمشاعر واالنفعاالت، بينما يعمل العقل المنطقي على تنقية مدخالت العقل االنفعالي بإخضاعها للمنطق فيقبلها، أو يرفض 

ل اتصاالت بين النظامين عن طريق دوائر الم  العصبية لكن إذا تجاوزت المشاعر حد بعضها، ويتم ذلك التوازن من خال

 التوازن فإن العقل االنفعالي يسيطر على الموقف ويكتسح العقل المنطقي.

و في دماغنا عقالن وأيضا ذاكرتان جهاز ذاكرة خاص بالوقائع المادية مركزة منطقة "فرس البحر" ثم القشرة المخية،  

ثان خاص باالنفعاالت المصاحبة للوقائع، ومركزه )األميجداال(،والعقل االنفعالي وذاكرته )األميجداال( يكون أكثر  وجهاز

نشاطًا في النساء عن الرجال، كذلك فإن منطقة فرس البحر المسؤولة عن الذاكرة الواعية تكون أكثر وعيًا بالتفاصيل في 

"األميجداال" أكثر نشاطًا في الرجال، ويحدث ذلك عندما يشتمل الموقف على النساء عن الرجال، ولكن هناك مواقف تكون 

تهديد أو تحدي أو استفزاز، عندئذ تكون استجابة "األميجداال" عند الرجال أشد وأسرع مما تتميز بالعدوانية، وال شك أن هذا 

 التمايز هو األغلب الذي ال يمنع وجود االستثناءات.

في القشرة المخية نجد أن هناك المزيد من الخاليا في القشرة المخية للذكور، والمزيد من التواصل بين وإذا نظرنا إلى التمايز 

هذه الخاليا في اإلناث، كما يوجد في م  المرأة اتصال أغزر مما عند الرجال بين نصفي الم  الكرويين، وذلك عن طريق 

لرجل )النسبي( عن التعبير عن مشاعره بالكلمات ألنه يدرك الجسم الجاسئ الذي يعمل بكفاءة أعلى من النساء، فقصور ا

األمور الشعورية بنصف مخه األيمن في الوقت الذي تقع قدراته التعبيرية اللغوية في النصف األيسر. أما في النساء فإن 

ساء بالقدرة على المراكز الشعورية وكذلك مراكز القدرات اللغوية تكون موزعة في كال نصفي الم ، مما يُفسر تميز الن

 التعبير اللغوي الفوري الجارف.

والتمايز من حيث آليه التفكير يتفوق الرجال في المهام العقلية التي تتطلب معالجة موضعية للمعلومات )كالرياضيات(، مقارنة 

ذلك االتصال العصبي بين بكفاءة النساء في القيام بالنشاطات العقلية التي تحتاج للتواصل بين مراكز مخية متعددة )كاللغة(، ك

نصفي الم  في المرأة أكثر شموالً وثراء عما هو في الرجل واالتصال التشريحي لنسيج الم  بين النصف األيسر )المسؤول 

أي  عن المنطق( والنصف األيمن )المسؤول عن العاطفة( في المرأة أقوى منه عن الرجل ومعنى ذلك أن إدراك المرأة كلي،

والعاطفة كما تؤكد األبحاث أن م  الرجل منقسم إلى أجزاء متباينة تمارس وظائفها المختلفة في انفصال عن  يجمع بين المنطق

بعضها البعض مع قليل من المنازعة، بينما يمثل م  المرأة وحدة متداخلة، وقد أثبتت األبحاث أن الغضب ينبه عند المرأة 

فإنه ينبه منطقة الفص الصدغي. والفرق بين االثنين أن التلفيف الحزامي  منطقة "التلفيف الحزامي" في الم ، أما عند الرجل

جزء تطوري حديث في الم ، ويقوم بالتحكم في االنفعاالت المركبة مثل الغضب وتعبيرات الوجه المصاحبة لشعور الضيق 

 أو الحنق. أما الفص الصدغي فإنه يحول المشاعر إلى أفعال وحركات وعدوان على اآلخرين.



 
 
 
 

 

 

 

يقودنا ما سبق للحديث عن عمل الم  لكل من الرجل والمرأة، فالم  األنثوي تم تشكيله ليقوم بالمشاركة والتعاطف بينما و 

الم  الذكوري م  تحليلي تنظيمي، وإن كان كل من الجنسين يمتلك كال النوعين من القدرات العاطفية والتنظيمية إال أن د. 

وفيه تغلب القدرات التعاطفية  العقل التعاطفيناف أساسية بناء على نوع القدرات الغالبة كوهين قّسم عقول البشر إلى ثالثة أص

وفيه تغلب  والعقل التنظيمي،على القدرات التنظيمية، ويمكن تسمية هذا العقد بالعقل األنثوي، حتى ولو وجد في رجل، 

والعقل المتوازن عقل الذكوري، حتى ولو وجد في امرأة القدرات التنظيمية على القدرات التعاطفية ويمكن تسمية هذا العقل بال

وفيه تتوازن القدرات التعاطفية التنظيمية مع اإلشارة هنا إلى أن هناك عقول وأمخاخ متطرفة الذكورة تحجب القدرات 

 0التنظيمية  وعقول متظرفة األنوثة تحجب القدرات العاطفية القدرات ،التنظيمية وتغطي على المشاعر اإلنسانية التعاطفية

 :  مقارنة بين المخ التعاطفي األنثوي والمخ التنظيمي الذكوري

يهتم باألشخاص والحميمية والتواصل، ويحرص على مشاعر اآلخرين، ومن ثم يهتم بالجوانب العقل التعاطفي األنثوي 

لعنف، ويتميز بقدرات أعلى على قراءة االجتماعية واإلنسانية، وال يسعى للسيادة والقيادة، ومن ثم فهو أقل ميالً للتنافس وا

األفكار والمشاعر ويمتلك قدرات لغوية أكبر، ويستغرق الم / العقل التعاطفي في التفاصيل المحيطة بالمواقف التي يتعامل 

معها، ومن ثم فإن له قدرات تنفيذية عالية )التفكير التكتيكي( مع قصور في النظرة العامة المحيطة باألمر )التفكير 

الستراتيجي(، ويعتبر أقل ميالً للنشاط العقلي التحليلي والتصنيفي واإلنشائي ويضيق بالقواعد والقوانين ويتمرد على االلتزام ا

 بها، ويعيد طرح الموضوعات المحسومة، و له ردود أفعال قوية، مع أسلوب ساخن للتعبير عن المشاعر.

حب الرئاسة، ويهتم باألشياء أكثر من االهتمام باألشخاص مع الجرأة يهتم باإلنجاز والسيادة و العقل التنظيمي الذكوري

واالقتحام والمبادأة والحيوية، ويتميز في القدرات التحليلية والتصنيفية واإلنشائية، كما أنه شديد االنتباه للتفاصيل المهمة، مع 

ال ما يتميز به الم  الذكوري التنظيمي بأنه التميز في القدرات البصرية الفراغية، وتفكيره تفكير استراتيجي، ويمكن إجم

صاحب "تفكير استراتيجي"، بمعنى القدرة على التخطيط والتدبير ورسم ووضع التصورات العامة. ذلك في مقابل "التفكير 

من تعامل التكتيكي" الذي يتميز به الم  األنثوي التعاطفي، وهو تفكير تنفيذي ماهر في تطبيق االستراتيجيات بما يتطلبه ذلك 

 ( 8073مع األشياء واألشخاص. )زكريا الشربيني وآخرون 

 رابعاً: الفروق السيكولوجية: 

قبل الحديث عن الفروق السيكولوجية من المناسب أن نتطرق للفروق الجسمية بين الجنسين على اعتبار أن من المهم إدراك 

ومن أبرز تلك الفروق على سبيل المثال ال الحصر  ،مل اليوميالزوجين لهذه الفروق الجسمية التي ينبني عليها كثير من التعا

الجلد، فجلد الرجل يتميز بالسمك أكثر من جلد المرأة، ولهذا السبب نرى ظهور التجاعيد على جسد المرأة بشكل أسرع وأكبر 

الرجل أكثر خشونة  مما عند الرجل، و األحبال الصوتية عند النساء أقصر مما عند الرجل، وهذا هو السبب في كون صوت

وعمقا من صوت المرأة، واختالف آخر في الدم، فدم الرجل أثخن من دم المرأة ونسبة الكريات الحمراء في دم الرجل أكثر 

، وهذا يعني أن الرجال يحصلون على نسبة اكسجين أكثر من النساء، وكذلك تكون %80من نسبتها في دم المرأة بحوالي 

د النساء. كذلك فالرجال يتنفسون بصورة أعمق من النساء، بينما يكون عدد مرات التنفس عند النساء الطاقة عندهم أكثر مما عن

 أكبر مما عند الرجال، كذلك العظام عند الرجل أكبر حجما من عظام المرأة، 



 
 
 
 

 

 

 

اها الرجال وعظام المرأة ليست فقط أصغر من عظام الرجل بل إنها تختلف أيضا في التركيب وطريقة مشي المرأة التي ير

غريبة ومختلفة عن طريقتهم ما هي إال نتيجة لذلك االختالف في التركيب، فخطى المرأة أقصر من خطى الرجل ولذلك على 

المرأة زيادة عدد خطاها للحاق بالرجل، وكذلك منطقة الحوض عند المرأة أعرض مما عند الرجل، وهذا التصميم اإللهي هو 

ت في جسم الرجل أكثر من الشحوم، وهذا يساعد الرجل في أن يتخلص من الوزن الزائد أفضل حماية لحمل الجنين. العضال

أسرع من المرأة، وجود طبقة شحمية بينما تحت جلد المرأة مباشرة طبقة شحمية تساعد على البقاء أكثر دفئاً من الرجل في 

حتفاظ بالطاقة في داخل جسمها أكثر من فصل الشتاء وأكثر برودة في فصل الصيف، وهذه الطبقة تساعد المرأة على اال

 الرجل.

فإن قابلية الحدس عند النساء أعلى مما عند الرجال. كذلك طبيعة النساء هي تقوية أواصر العالقة  الناحية السيكولوجيةأما من 

ل عند التعامل وتطويرها بشكل أكبر مما عند الرجال. نقطة أخرى وهي أن ردود أفعال النساء تختلف عن ردود أفعال الرجا

مع الجهد والتعب وحتى طبيعة التشكي والتذمر أثناء العالقة بين الرجل والمرأة فهي تختلف، فشكاوي المرأة تختلف عن 

طبيعة شكاوى الرجل، والرجل عنده الكثير من الصفات التي تحمل صفة الذكورة واألنوثة، والمرأة أيضا في داخلها عندها 

لذكورة. وهنا نقول بأن التوازن هو الذي يخلق معظم المشاكل بيننا فالرجل الذي تطغى على الكثير من صفات األنوثة وا

تصرفاته القوى الرجولية بشكل أكبر من قوى األنوثة فإن ذلك الرجل يظهر بعض األحيان بشكل إنسان أناني يركز على 

اللحظة ال يتمكن من االتصال بتلك الصفات األنثوية مصالحه فقط وال يهتم إال بنفسه، بينما الحقيقة هي أن ذلك الرجل في تلك 

الموجودة داخله، تلك الصفات التي تدفع باإلنسان إلى االنتباه واالهتمام باآلخرين، وبالمقابل فإن المرأة التي تتمكن بسهولة من 

عندما تشعر هذه المرأة بعدم االتصال بالجانب األنثوي داخلها تكون كثيرة االهتمام باآلخرين، أكثر من اهتمامها بنفسها. و

حصولها على ما ترغب، تراها تتوسع أكثر، وتصبح أكثر تجاوبا مع حاجات اآلخرين، وتهمل نفسها، تضحي بنفسها وهي 

غير شاعرة بذلك عندما تشعر المرأة في بعض األحيان بالرغبة في الحصول على شيء ما نراها غير قادرة على اإلفصاح 

مشاركة تلك الرغبات والسبب إنها غير منتبهة إلى تلك االحتياجات مثلما الرجل أثناء الجهد والتعب  عن ذلك وغير قادرة على

يفكر بشكل أناني ويكون غير مهتم باآلخرين والسبب في ذلك كون الرجل يفكر بشكل تركيزي، كذلك فالمرأة تبدو أثناء الجهد 

ولكي نتغلب على هذه الحاالت المتطرفة فعلى  ،ل مساعدة اآلخرينوكأنها عديمة االستقبال أو غير قادرة على استالم وقبو

الرجل أن يتعرف على تلك الصفتين في داخله ومن ثم تطويرها ومحاولة التوازن بينهما، وكذلك المرأة عليها مثلما على 

 .(8003طارق النعيمي) الرجل

ض وسيساعدنا وذلك على أن نكون مبدعين وخالقين. وإذا تمكنا من التوفيق بين هذه القوى فسنحسن عالقاتنا ببعضنا البع

وألجل التوصل إلى توازن جيد في قوانا الداخلية فإننا وبطبيعتنا ننجذب إلى القوى المكملة األخرى التي بداخلنا، فالرجال 

وية مع احتفاظه ينجذبون إلى النساء والنساء ينجذبن إلى الرجال. فمن خالل حب الرجل للمرأة فإنه بذلك يطور القوى األنث

بصفاته الرجولية، ومن خالل حب المرأة للرجل فإنها تطور جانب الذكورة مع احتفاظها بصفات األنوثة، وعندما نحب 

ونحترم اختالفاتنا فإننا بذلك نحصل على التوازن المطلوب، ولذا فان الرجال والنساء في خالفات مستمرة مع بعضهم البعض، 

صدر من الطرف اآلخر إذ نتوقع أن تكون ردة فعل الطرف اآلخر مشابهة لردة فعلنا في ذلك فغالبا ما نغضب لتصرف ما ي

 الموقف، نتوقع أن يحبوا ما نحب ويشعرون كما نشعر،



 
 
 
 

 

 

 

ويتعاملون مع األحداث مثلما نتعامل نتوقعهم أن يكونوا نسخة طبق األصل فالرجل وبطريق الخطأ يظن أن تفكير المرأة  

جاه األحداث مثلما عنده بالضبط، وكذلك فإن المرأة وبطريق الخطأ أيضا تشعر وتتوقع مثل ذلك من قبل وحدثها وردود فعلها ت

 الرجل.

نحن جميعا ننسى أن هناك اختالفاً جوهرياً وفطرياً بين الرجال والنساء، فال يمكن للرجل أن يفكر ويتعامل مع األحداث مثلما 

ونتيجة لذلك النسيان فإن عالقتنا تتوتر وتكون وتتعامل مع األحداث مثل الرجل،  تفعل المرأة وكذلك ال يمكن للمرأة أن تفكر

مليئة بالمصادمات والمشاحنات والمشاكل غير الضرورية وتظهر المشاكل وتطفو على السطح وتتكرر وتستعصي اآلمور 

وكذلك بالرغم من النوايا الحسنة  ونرى وبالرغم من ذلك الحب الجامح والذي كان السبب الرئيسي في اجتماعهما وزواجهما،

والتي بذلها الطرفان دائما للتغلب على الصعاب وتهوين المشاكل ومحاولة حلها، وبالرغم من كل ذلك فإننا نرى ذلك الحب 

العظيم يبدأ بالضعف والهزل وقد يصل غلى نقطة التالشي والتبخر، وعندما تنقلب الحياة من سعادة وهناء إلى تعاسة وشقاء، 

ا نبدأ نسأل أنفسنا: كيف حصل كل ذلك ولماذا؟ كيف انقلبت األمور ووصلت إلى هذه الحالة؟ باألمس كنا سعداء وكان هن

اجتماعنا مبعث هناء، واليوم أصبحنا أشقياء وال نطيق بعضنا البعض؟ من كان المقصر؟ )وهنا طبعا يكون اللوم دائما على 

ل كل جهوده وقدم كل ما عنده ألخل إسعاد الطرف اآلخر واإلبقاء على تلك العالقة الطرف اآلخر إذ أن كل منا يعتقد بأنه قد بذ

إال أن الطرف اآلخر هو الذي لم يقدم أي شيء ولم يحاول أن يقدر ذلك العطاء وكان أنانيا في كل تصرفاته(. هذا المفهوم وهذا 

ى اإلبقاء على تلك العالقة والرابطة الزوجية، وكان االعتقاد خاطئ، نعم، فالحقيقة هي أن كال الطرفين كان حريصاً جداً عل

يصبوا دائماً إلى إسعاد الطرف اآلخر وقد قدم الكثير ألجل تحقيق ذلك، إال أن ما حصل هو أن ما قدمه كان بأسلوب يتماشى 

  بين.مع أسلوبه هو وليس أسلوب الطرف اآلخر إذ إنه لم ينتبه إلى االختالفات الغريزية والفطرية بين األسلو

النفسي إحدى  فالوضوح البيولوجي مقابل التسترالجدير بالذكر أن للمرأة عالمها النفسي وسماتها المميزة لها عن الرجل 

بمعنى أن  ،فيمكن فهم المرأة نفسيا من خالل فهمها بيولوجيا، فهي غامضة نفسياً لكنها وضحة بيولوجياً   ،السمات المميزة

وفي حالة بلوغها يكون دم الدورة الشهرية  ،هما حاولت إخفاءه، فعضالتها أضعف من الرجلالتكوين البيولوجي كاشف لها م

معلنا بدء الحدث بوضوح، ألنه يتكرر مرة كل شهر ويسبق ذلك ويتبعه تغيرات جسدية ونفسية ال يمكن إخفاءها، والتركيب 

واضحة في أماكن مختلفة من الجسم، والحمل الجسماني للمرأة بعد البلوغ يعلن عن نفسه بشكل ظاهر من خالل "بروزات" 

يكون ظاهراً بارزاً بعد الشهر الرابع تقريبا، والوالدة مصحوبة بألوان شتى من األلم والصراخ والنزف، والتصاق األطفال  

باألم يعلن أمومتها في صراحة ووضوح، وحين تصل المرأة إلى سن الشيخوخة أو قريب منها تظهر الترهالت والتجاعيد 

إلى التخفي  –السوية  –وكرد فعل طبيعي لهذا الفضح البيولوجي تميل المرأة  ،بشكل أكثر وضوحا مما يظهر لدى الرجل

فهي تشعر في أعماق  ،فمهما تظاهرت المرأة بالقوة التبعيةوهناك سمة أخرى وهي  ،والتستر حتى تبتعد عن العيون الفاحصة

متعلقة به. والدليل على ذلك أن المرأة لو شعرت في قرارة نفسها بالمساواة الحقيقية نفسها بأن الرجل يعلوها، وأنها تابعة له و

بالرجل لما شغلت نفسها باإللحاح بأنها مثل الرجل، ومن السمات أيضاً شعور المرأة بأنها أقوى من الرجل ألنها منتجة للحياة 

كما أن المرأة  ،ى أنها تتميز عن الرجل بهذه السماتمن خالل اإلنجاب وهي وعاء اللذة ووعاء العاطفة ووعاء البقاء وتر

فهي تشتكي األلم وتشعر باللذة في نفس الوقت فهي تعاني آالم الحمل والوالدة وتشعر بالسعادة وهي  تجمع بين النقيضين

 ا،ترضع صغارها وترعاهم، وتكره شقاوة األبناء وتحبهم في ذات الوقت، وتغير على الزوج وال تطيق ابتعاده عنه



 
 
 
 

 

 

 

وتغضب من األب وتدعو له بطول العمر. وهي تجمع بين الضحك والبكاء ويساعدها تكوينها العاطفي وسيولة أو مرونة  

مشاعرها على ذلك، ويساعدها التوين البيولوجي على ذلك فتسعفها الغدد الدمعية بما تحتاجه من دموع، ومن السمات أيضاً 

المرأة، فالمرأة منذ بلوغها ال تستقر وال تستمر على حال، فأحداث الدورة وهي صفة بيولوجية ونفسية أصيلة في  التقلب

الشهرية وما يسبقها وما يصاحبها وما يتبعها من تغييرات تجعلها تتقلب في حاالت انفعالية متباينة، والحمل وما يصاحبه من 

يلة شهور الحمل، ثم يتبع ذلك زلزال تغيرات جسدية وهرمونية ونفسية يجعلها بين الشوق والرفض وبين الرجاء والخوف ط

الوالدة الذي ينتج عنه تذبذبات فيما تبقى من استقرار لدى المرأة. ومع قدوم الطفل تصبح األم مسئولة عن كائن كثير 

 االحتياجات. ومن ال يفهم صفة التقلب لدى المرأة يحتار كثيرا أمام تغير أحوالها وتباين مشاعرها وقراراتها وسلوكياتها.

، وهو شعور يجعله حريصاً على القيام بدور القيادة التميز الذكوريما عالم الرجل النفسي ففيه سمات تميزه عن المرأة ومنها أ

والرعاية للمرأة ولألسرة ويبني هذا الشعور مفهوم القوامة، وهو مفهوم عميق يصل إلى النخاع في نفس الرجل، وجاءت 

وهي روح الرجولة، وإذا حاولت المرأة انتزاعها  القوامةزم للحياة، ومن السمات األديان السماوية تؤكده كشيء فطري ال

بل  ،)غيرة أو حسداً أو حتى تنافساً( فإنها في الحقيقة تنتزع رجولة الرجل وال تجد فيه بعد ذلك ما يستحق اإلعجاب أو االهتمام

تعددية ارتباط على عرش قلبها، وهناك صفة أخرى وهي ستجده خاوياً خانعاً ال يستحق لقب فارس أحالمها وال يستحق التربع 

والتعددية في الرجل مرتبطة بتكوين بيولوجي ونفسي واجتماعي، فالرجل لديه ميل لالرتباط الرجل مقابل أحادية المرأة 

ج المتزن يضع العاطفي وربما الجنسي بأكثر من امرأة، وهذا ال يعني في كل األحوال أنه سيستجيب لهذا الميل، فالرجل الناض

ومن السمات أيضاً أن الرجل على الرغم من  ،أموراً كثيرة في االعتبار قبل االستجابة إلشباع حاجاته البيولوجية والنفسية

تميزه الذكوري، واستحقاقه )غالباً وليس دائماً( للقوامة ورغبته في االقتران أو الزواج بأكثر من امرأة، إال أنه يحمل بداخله 

و إلى من تدهلل وتداعبه، بشرط أن ال تصارحه بأنه طفل أو تكاشفه أنه مراهق، ألنها لو صارحته فكأنما تكشف قلب طفل يهف

عورته، لذلك تقول كثير من النساء بأن من تستطيع أن تتعامل مع األطفال بنجاح غالباً ما تنجح مع الرجل، ولنأخذ صفة أخرى 

لرجل في المزيد وعدم القناعة بما لديه، خاصة فيما يخص المرأة وعطائها وهي رغبة ا طمع الرجال أو الطمع الذكوريوهي 

وامكاناتها وصفاتها، فهو يريد الجمال في زوجته ويريد الذكاء ويريد الحنان ويريد الرعاية له وألوالده، ويريد الحب ويريد 

ا أخريات. وهذا الميل لالستزادة ربما يكون منها كل شيء، ومع هذا ربما، بل كثيرا، ما يتطلع عينه ويهفو قلبه ألخرى أو ربم

بينما المرأة تحب يحب بعينيه مرتبطا بصفة التعددية لدى الرجل، وهناك سمة أخرى من سمات الرجل السيكولوجية وهي أنه 

ر، وهذا بأذنها وقلبها، وهذا ال يعني تعطيل بقية الحواس، وإنما نحن نعني الحاسة األكثر نشاطا لدى الرجل، وهي حاسة النظ

يستدعي اهتماماً من المرأة بما يقع عليه عين زوجها وهذا هو األكثر تأثيرا )كما يستدعي من الرجل اهتماما بما تسمعه أذن 

فكثيرا ما نرى المرأة تلعب دورا سياسياً في  والرجل إرادة منفذة والمرأة إرادة محركة ،زوجته وما يشعر به قلبها تبعا لذلك

التوجيه واإليحاء للرجل، ثم يقوم الرجل بتحويل كل هذا إلى عمل تنفيذي وهو يعتقد أنه هو الذي قام بكل التدبير والتخطيط و

يهتم  الرجلشيء، خاصة إذا كانت المرأة ذكية واكتفت بتحريك وتحفيز دافعيته دون أن تعلن ذلك أو تتفاخر به، كما أن 

بكثير من تفاصيل األماكن والموضوعات واحتياجات األوالد أو فنجد أن الرجل ال يحيط  بالعموميات والمرأة بالتفاصيل

مشكالتهم وإنما يكتفي بمعرفة عامة عن أحوالهم في حين تعرف األم كل تفاصيل مالبسهم ودروسهم ومشكالتهم ومن أمثلة 

ثالً، بينما ذلك رجل مع زوجته يدخالن منزل جديد أو قاعة لألفراح سوف تجد الرجل منشغل بالبحث عن مكان للجلوس م

  ،زوجته منشغلة بفحص المكان والديكور فيه وما علق من زينات ومن لوحات إلى غير ذلك



 
 
 
 

 

 

 

فالرجل يعطي كثيراً من وقته وتفكيره وانشغاله لعمله  والنجاح في العمل بالنسبة للرجل يعادل األمومة بالنسبة لألنثى

ل الذي يحتاج التفوق على أقرانه والبروز عليهم أو من وطموحه ونجاحه، ألن كل هذا يحقق له كمال رجولته، ذلك الكما

بينهم، فالرجل السوي يجب أن يكون مميزا وناجحا وسباقا، وهذا يستدعي بذل الكثير من الجهد في مجال عمله وحياته العامة، 

وتضعف إلى  ،وهي تزداد وتصل إلى درجة الشك واالتهام في حالة الشخصية البارانوية والغيرة صفة في الرجل السوي

فهي أول بروفة للعالقة  وعالقة الرجل بأمه تحدد عالقته بالمرأة بوجه عام ،درجة االنعدام في حالة الجنسية المثلية الظاهرة

بالمرأة وتنطبع في أعماقه إيجاباً أو سلباً، بناء على شكل ومحتوى هذه العالقة فنجد بعض الرجال يبحثون عن صورة األم في 

 ا، وبعضهم اآلخر يبحث عن عكس هذه الصورة.كل امرأة يلقونه

 الفرق بين دماغي الرجل والمرأة:

يصعب على دماغ الرجل التحول بسرعة من حالة التفكير والتركيز إلى حالة اإلحساس والعواطف، بينما يكون ذلك في منتهى 

ثل دماغ المرأة إال أن كل فص يكون السهولة بالنسبة لدماغ المرأة فدماغ الرجل فيه صفة التخصص فهو يحتوي على فصين م

مسئوال عن أمور معينة، فالجزء األيمن مسئول عن األمور النظرية المرئية مثل اإلنجاز في األلعاب الرياضية، بينما يسيطر 

كل الجزء األيسر من الدماغ على المهارات واألمور الشفوية مثل التعبير عن المشاعر واألحاسيس، والفهم والتعامل مع المشا

وقد اكتشف الطب أن الجزء األيمن يكون نموه أسرع عند الطفل الذكر لذلك نرى األطفال الذكور أقل مهارة من البنات في 

مجال األمور الشفوية بينما نراهم أفضل في مجال اإلنجازات واأللعاب الرياضية، وحتى عند الكبر نالحظ ذلك الفرق بين 

كونه يحتوي على فصين مثل دماغ الرجل إال إنه يختلف عن دماغ الرجل إذ إنه يتصف  الجنسين، أما دماغ المرأة وبالرغم من

 الجزئيينبصفة التعميم، وبمعنى آخر فهو وحدة واحدة وكال الفصين فيه يعمالن سوية وبنفس القدر وليس هناك تخصص في 

العتقاد بأنه هو السبب الذي يجعل النساء مثلما الرجل و بسبب هذا االختالف بين دماغي الرجل والمرأة يذهب الكثير إلى ا

 سعة األفق. –أفضل من الرجال في قوة المالحظة واإلدراك 

 عالم الرجل وعالم المرأة الخارجي:

تتطلب منه بذل مجهود عظيم، إذ يتوجب عليه أن يتكلم كثيرا ويناقش مع اآلخرين ويثبت أنه على  الرجل في الخارجحياة 

أ، وأنه أفضل منهم، وكذلك فعليه أن يبذل مجهوداً كبيراً في العمل إما مجهوداً عضلياً، وأيضا صواب وأن اآلخرين على خط

عليه أن يحمي نفسه من محاوالت اآلخرين للنيل منه، هذا هو مجتمع الرجل في الخارج، ولذلك فإنه عندما يعود للبيت بعد 

ى وفي حالة إجهاد وأن كل ما ينشده هو قسطاً من الراحة قضاء يوم مثل هذا نراه قد استنفذ كل طاقاته ويكون منهك القو

فإنه يختلف عن ذلك  عالم المرأة الخارجييحاول من خاللها استعادة نشاطه ومن ثم التعامل مع من حوله داخل المنزل أما 

اعدة، العالم الخارجي تماما، إنه عالم السالم والمحبة، عالم ال يعرف كل تلك الصراعات والمنافسات، عالم شعاره الود والمس

بالنسبة للمرأة هو عبارة عن شبكة كبيرة واسعة من االتصاالت والمحادثات تحاول النساء من خالل ذلك التقرب من بعضهن 

البعض وتقديم يد العون والمساعدة حتى لو لم يطلبها أحد منها، تحاول المرأة في عالمها الخارجي أن تتعامل مع النساء من 

 ة والتأييد ومحاولة الوصول إلى اتفاق في الرأي.منطلق المساند

 



 
 
 
 

 

 

 

 نظرة الرجل والمرأة إلى العالم الخارجي:

ينظر إلى العالم من منطلق التركيز بينما تنظر المرأة إلى نفس العالم من منطلق التوسع ويتميز أسلوب التفكير عند الرجل 

مرأة بالتوسع فهي ترسم صورة كاملة للموضوع ثم لتكتشف بربط األمور ببعضها البعض، بينما يتميز أسلوب التفكير عند ال

كل األجزاء المتعلقة بذلك الموضوع ومن ثم تقوم بربط تلك األجزاء ببعضها البعض، وأسلوب الرجل من خالل التفكير يهدف 

 .(8073إلى إحراز نتائج، وتحقيق أهداف، والقوة، والمنافسة، والعمل، والمنطق، والكفاءة )السيد مطحنة وآخرون

 التواصل الزواجي:  

التواصل األسري عبارة عن عملية يتم فيها تبادل المعلومات اللفظية وغير اللفظية بين األسر وله مكوناته مثل تعابير الوجه 

ولغة الجسد ونبر الكالم، فهو أكثر من مجرد تبادل كلمات بين أفراد األسرة خاللها، واالستماع ال يقل أهمية عن التواصل 

 نه يسمح بفهم وجهة نظر أفراد األسرة التي يناقشونها فيما بينهم. لكو

والتواصل من الناحية االجتماعية هو عالقة متبادلة بين طرفين أو انفتاح الذات عل اآلخرين ومن الناحية السيكولوجية عملية 

 .(8080)سمير المختار وآخرونذاتية داخلية يتم فيها االتصال بين الفرد وذاته في نطاق أحاسيسه وتجاربه مع نفسه 

ومن الضروري أن يتعلم األزواج مهارات التواصل من خالل تبادل األفكار، ومشاركتها مع الطرف اآلخر وتعبير كل واحد 

 منهم عن االهتمامات واألمور المقلقة والحاجات الشخصية للطرف اآلخر، كما يتطلب استماع الزوج إلى زوجته، 

ة إذن تعد لغة التخاطب أو التواصل اللفظي بين الزوجين من أهم أشكال التواصل بينهما، وبالتالي والتحدث إليه بطرق بناء

 فالتواصل بين الزوجين يشمل تبادل المشاعر واألحاسيس وتقاسمها والتحدث واإلنصات المتبادل.

والعوامل النفسية كالحالة الوجدانية،  وهناك عدة عوامل يتأثر التواصل بها منها العوامل االجتماعية والثقافية كوظيفة الزوج

ودرجة انفعاالت األزواج، كما يتأثر التواصل بالدافعية واالهتمام والتوقعات والرغبة في كشف الذات وعندما يحدث الفشل في 

 (8072مهارات التواصل يترتب على ذلك نشوء عالقات سلبية بين الزوجين )بدرية العتيبي

واصل األسري عرف بنموذج ساتير وهو منهج يحتوي على مجموعة شاملة من المعتقدات وقدمت ساتير نموذجاً في الت

واألساليب واألدوات والتمارين اإليجابية التي تدعم التغير اإليجابي لدى األفراد، ونظام األسرة، عن طريق تعزيز الوعي، 

ة الذاتية وتعزيز االنسجام، واالستفادة من الموارد والفهم ألنماط االتصال بين أفراد األسرة وتوسيع اكتشاف الذات، والمسؤولي

 الداخلية من أجل التغيير الخارجي.

 هذا النموذج يشمل عدة مهارات منها مهارات التواصل الفعال:

تشمل مهارات التواصل الفع ّال ثالثة عناصر من وجهة نظر ساتير، هي: الوعي بإحداث التغيير، واإلصغاء الفعاّل، والتعبير 

 مشاعر.عن ال



 
 
 
 

 

 

 

كما أشارت ساتير إلى أنماط التواصل األسري وقسمته إلى تواصل لفظي وركزت فيه على ضرورة اإلصغاء الجيد، وتواصل 

غير لفظي ويشمل ذلك االتصال البصري، ومالمح الوجه وتعابيره، والصوت ونبرته، واللباس والمظهر )نيروز محمد 

8072.) 

سوء الظن وحل محله وعمل ذلك عل إيقاف التفاهم تماما أو تدهوره ودفع ذلك في كلما تراجع التواصل بين الزوجين تقدم 

اتجاه تقويض العالقة الزوجية انطالقاً من مشاكل بسيطة كان يمكن حلها بالتفاهم والحوار هذه المشاكل قد تؤد ي إلى هدم كيان 

 (8080الحياة الزوجية )نجاح جمعة 

ين تبدأ من انتشار الخالفات والنزاعات بينهما ومن ثم االنتقادات المتبادلة وشعور كل إن مراحل االنفصال العاطفي بين الزوج

من الزوجين بعدم الرغبة في التواصل مع اآلخر وفقدان االحترام الى أن يصل إلى مرحلة االنفصال العاطفي والجسدي، وهو 

رتفاع ضغط الدم واإلحباطات بشكل عام )عايدة فؤاد ما يؤدي إلى آثار سلبية منها تدني تقدير الذات والفزع والهستيريا وا

8002 ) 

 إدراك األزواج للفوارق السيكولوجية بينهما يحسن عالقتهما الزوجية:

  النساء غالباً يشتكين من أن أزواجهن ال يستمعون لهن أثناء البوح بما يزعجهن وإن استمعوا فإنه استماع بسيط ولوقت

ه عن زوجته، بل ويبادرون بتقديم الحلول ظناً منهم ان يذلك سوف يشعرهن قصير ثم ينصرف الرجل بسمعه ونظر

 بالتحسن، المرأة هنا تريد التعاطف والرجل يظن أنها تريد حالً.

وعلى الجانب اآلخر يشتكي الرجال من أن النساء يحاولن تغييرهم فالمرأة تشعر أنها مسؤولة عن الرجل في تطويره 

هنا يجب أن تدرك المرأة أن  الرجال  ،هنا يشعر أنها تتحكم فيه وهو يريد منها أن تتقبله وتحسينه ألنها تحبه، والرجل

عمليون، و مشغولون بالمدركات الحسية واألشياء بداًل من الناس والمشاعر، فبينما تحلم النساء بالحب، فإن الرجال 

على  مقدرته و قوته، وبناء على ذلك يجب  مشغولون بتحقيق األهداف، واألهداف شيٌء مهم بالنسبة للرجل ألنه يبرهن

ألنهم حساسون جًدا  على المرأة أن تفهم  لماذا يقاوم الرجل بشدة محاولة تصحيح األمور أو إخبارهم بما يجب أن يفعلوا؛

وح تجاه هذا األمر، ولكن إذا احتاج الرجل للمساعدة حقًا فهو سيتحدث إلى شخص ما للتوصل إلى حل لمشكلته، وعندما تب

المرأة بمشاكلها فهو يقوم بدور الخبير وتقديم حلول لمشاكلها، ظنًا منه أنه يساعدها بهذه الطريقة، ولكن األمر ليس كذلك، 

فهي تحتاج فقط أن تشعر أنها ُمدعمَّة عاطفيًا، وهنا يجب على الرجل أن يبدأ بالتدرب على اإلنصات عندما تتحدث 

ه، وقتها سترى كم هي ممتنة لك، وعلى المرأة كذلك التدرب على اإلحجام عن بذل أي المرأة، بنية احترام وتفهم ما تمر ب

 بًا.نصيحة أو نقد دون أن يُطلب منها ذلك، وذلك لن يجعل الرجل ممتنا فحسب، بل سيكون أكثر انتباهًا وتجاو

 اباً، بينما تصبح النساء مثقالت من الفروق بين الرجال والنساء طريقة التعايش مع الضغوط، فالرجال أكثر تركيًزا وانسح

ومشوشات عاطفيًا، وفي هذه األوقات تكون حاجات الرجال للشعور بتحسن مختلفة عن حاجات النساء، فهو يشعر بتحسن 

عن طريق حل المشكالت، بينما هي تشعر بتحسن عن طريق التحدث عن المشكالت. وعدم فهم وقبول هذه االختالفات 

إن الرجل عندما يتضايق ال يتكلم أبًدا عما يضايقه، بل يصبح هادئًا  غير ضرورية في عالقاتنا.يولد احتكاكات ومواجهات 

 ويبدأ في الدخول إلى كهفه الخاص   ليفكر في مشكلته ويجد لها حالً، 



 
 
 
 

 

 

 

ينسى وعندما يجد حاًل لمشكلته يشعر بتحسن ويخرج عن كهفه، وإذا لم يكن قادًرا على الوصول إلى حل فإنه يقوم بشيٍء ل

مشكالته مثل القراءة أو االستماع لألخبار أو يمارس لعبة ما حتى يستطيع تدريجيا أن يسترخي، والمرأة عادةً حينما يكون 

الرجل في كهفه تشعر بأنه يتجاهلها أو أنه غير مهتم بها وبمساعدتها له ؛ فهي تتوقع أن يفتح الرجال صدورهم ويتحدثون 

ء، وتشعر بألم حينما يدخل إلى كهفه ويتجاهلها. ولحل هذه المشكلة يجب على المرأة أن عن كل مشكالتهم كما تفعل النسا

تتفهم طريقة الرجل في التعايش مع الضغط، وكذلك يجب على الرجل أن يحاول االستماع لها إذا رغبت في الحديث في 

لمرأة أن تحاول تقديم مساعدة كما هذا الوقت، وال يأخذ كالمها عن شعورها بالتجاهل على محمل شخصي بل هي طبيعة ا

تقدم هي لمثيالتها من النساء، فالمرأة عندما تكون متضايقة فإنها غير مهتمة بالعثور على حلول لمشكالتها بل تبحث عن 

إنها بالحديث عن مشكالتها تصبح أقل انزعاًجا  وحينما  ،الراحة بالتعبير عن نفسها وأن هناك من يفهمها ويتعاطف معها

النساء عن المشكالت، فالرجل عادة يُبدي مقاومة؛ ألنه يفترض أنها تتحدث معه عن مشكالتها ألنها تعتبره  تتحدث

مسئواًل عنها، وكلما كثرت المشكالت زاد شعوره باللوم، هو ال يدرك أنها تتحدث فقط لكي تشعر بالتحسن، وأنها ستكون 

يتعلم الرجال اإلنصات دون الشعور بأنهم ملومون أو مسئولون، ممتنة له لو أنه أنصت فقط. ولحل هذه المشكلة يجب أن 

وأن تحاول المرأة أن تذَّكر الرجل بأنها تريد التحدث عن مشكالتها فقط، وأنه ليس ملزًما بحل أي منها؛ فهذا يمكن أن 

 يساعده على اإلنصات واالسترخاء.

 ا شعر الرجل بأنه غير ُمحتاج إليه في يصبح سلبياً وأقل من أبرز ما يحفز الرجال شعورهم بأن هناك من يحتاج إليهم، فإذ

نشاطًاً، وعندما يشعر بأنه موثوق به في تقديم خدماته للمرأة وأنه قادر على أن يشبع حاجاتها وأنه ُمقدَّر فسيبُذل المزيد من 

في إطار عالقتها مع زوجها، العطاء، والنساء يُحفزن عندما يشعرن بأنهن معززات، فإذا انعدم شعور المرأة بأنها معززة 

فإنها تصبح تدريجيًا منهكة من البذل الزائد. ومن ناحية أخرى عندما تشعر بأنها تلقى الرعاية واالحترام، فإنها ستكون 

 ُمشبعة ولديها المزيد من العطاء.

 لهم المعني فهم يستخدمون فربما يحتاج الرجال والنساء إلى من يترجم  ،التعبير عن المشاعر مقابل التعبير عن المعلومات

فالمرأة عندما تقول لزوجها) أشعر أنك ال تنصت لي  ،نفس الكلمات ولكن الطريقة التي تستعمل بها تعطي معان مختلفة

بينما قصد المرأة التعبير عن اإلحباط فقط  ،أبداً( ال تدرك أن زوجها أخذ كلمة ) أبداً ( وترجمها حرفياً كمعلومة حقيقية

إذن الترجمة الحرفية لكلمات النساء تظلل الرجل ألنه اعتاد  ،النساء أسلوب المبالغة والتعميمات والمجازاتلذلك تستخدم 

بينما أكبر تحد للمرأة  ،استعمال اللغة كوسيلة لنقل حقائق ومعلومات فقط واستجابة الرجل هنا تقود إلى مجادلة مع زوجته

فالرجل قبل أن يتحدث ويجيب يقلب األمر جيداً  ،يمسك عن الحديث هو التأويل الصحيح ومحاولة مساندة الرجل عندما

ويفكر فيه وبصمت داخلي يخمن في الجواب األصح ثم يعبر وذلك يستغرق أوقاتاً مختلفة وإذا لم يمتلك معلومة ربما ال 

ال أجيبك ألنني ال  )إنماقول هنا ستترجم المرأة كالم الرجل بأنه ي أفكر(أدري ال أزال  )اليجيب بتاتاً فعندما يقول الرجل 

 استجيب.أهتم بك وسوف اتجاهل ما تقولين وما قلته لي غير مهم ولهذا أنا ال 

  يظن الرجل أنه يحرز نقاطًا كبيرة مع المرأة حينما يقدم لها شيئًا عظيًما، مثل تقديم هدية غالية الثمن، ويفترض أنه يحرز

راء وردة أو ضمها إلى صدره، وعلى هذا األساس يقوم بتسجيل النتائج، نقاطًا أقل عندما يقوم بفعل شيٍء قليل مثل ش

ولكن عندما تُدون المرأة تكون النتيجة مختلفة؛ فمهما يكن كبر أو صغر حجم الهدية فهي تساوي نقطة واحدة، كل هدية 

 ين نقطة لكلِّ هدية كبيرة.لها نفس القيمة، حجمها ال يهم، لكن الرجل يظن أنه يسجل نقطة واحدة لكل هدية صغيرة، وثالث



 
 
 
 

 

 

 

وكما يجب على الرجال االستمرار في عمل األشياء الصغيرة للمرأة، كذلك يجب عليها هي األخرى أن تكون يقظة لتُقدر 

األشياء الصغيرة التي يقوم بها من أجلها، بابتسامة وشكر تستطيع المرأة أن تجعل الرجل يشعر أنه سجل نقطة، وهذا 

ر في العطاء؛ ألنه يرى أنه قادر على أن يحدث تغييًرا، والرجال يتوقفون عن العطاء عندما يشعرون التقدير يجعله يستم

 بأنهم عرضة لالستخفاف، والمرأة تحتاج إلى أن تجعله يعرف بأن ما يقوم به ُمقدر حق قدره.

رأة تعتقد أنه ال يلزمها أن الدعم وكيفية طلبه والحصول عليه خاصة للنساء هذه الجزئية موجهة خاصة للنساء؛ ألن الم

تطلب الدعم؛ ألنها تشعر تلقائياً بحاجات اآلخرين وتعطي بقدر ما تستطيع، فتتوقع خطأ أن على الرجل أيًضا أن يكون 

كذلك. شعار النساء هو )الحب هو أال يكون عليك أن تطلب أبًدا (، وألن هذه هي نقطتها المرجعية، فهي تفترض أنه إذا 

ها فسوف يقوم بتقديم كل الدعم بدون أن تطلب، والرجل على العكس، إذا لم تطلب منه المرأة الدعم يشعر كان شريكها يحب

أنه يقدم ما يكفي، ولحل هذا األمر يجب على المرأة أن تتعلم أن تطلب الدعم من خالل الطلب بأسلوب صحيح لألشياء 

لرفض الذي يكون عند بعض الرجال والذي تكون التي تحصل عليها اآلن، والهدف من هذه الخطوة هو كسر حاجز ا

بسبب التعود على أن يُطلب منه دائما طلبات كبيرة؛ لذلك حينما تطلب منه المرأة أشياء اعتيادية يقوم بها بالفعل، مثل 

يع، حمل األشياء الصغيرة أو إصالح شيٍء بسيط، ثم تشكره، فإنه بذلك سيرغب في االستجابة للطلبات إيجابيًا حين يستط

وبعد ذلك سيبدأ آليًا بتقديم دعمه وأيضا التدرب على طلب المزيد حتى ولو كنِت تعلمين أنه سيرفض، ولكن قبل هذه 

الخطوة يجب أن تتأكد المرأة أن يشعر الرجل بالتقدير لما يقوم بتقديمه، والغرض من هذه الخطوة هو أن تجعليه يدرك أن 

فس الوقت، فعندما يشعر بأنه حر في أن يقول نعم أو ال سيكون أكثر استعداًدا بإمكانه أن يقول ال وأن يتلقى حبك في ن

 للعطاء.

  إذا انسحب الرجل لوحده فيجب على المرأة أال تخاف من ذلك فهو ال يزال يحبها ولكنه بحاجة إلى االستقالل والتفكير

ه في هذه المرحلة ال يطارد الرجل بدنياً وال بمفرده قليال ليحل مشكلة ما لذلك عند االنسحاب ليس من المناسب التحدث مع

هنا يبدأ الحديث معه بشكل  عاطفياً وال يعاقب على انسحابه، وإنما يترك بعضاً من الوقت وسوف يعود تدريجياً ومن

 .طبيعي

 موجتها،  المرأة مثل الموجة حين تشعر بأنها محبوبة يصعد تقديرها لذاتها، ولكن بعد ذلك يمكن أن يتبدل مزاجها وتتكسر

وهذا التكسر مؤقت صعود وهبوط المرأة في الموجة هي بمثابة التطهير العاطفي لها ولمشاعرها، ففي حالة الهبوط هي 

 بحاجة ألن تسمع وتفهم ولهذا يجب على الرجل أن يتعلم فن االنصات للزوجة.

 ياته في مشاعر الحب، فيجب أن يفهم يتم حل مشكلة الجدال بين الرجل من خالل تفهم كل منهما الحتياجات اآلخر وأولو

الرجل أن المرأة تحتاج إلى الرعاية في المقام األول ويندرج بعد ذلك كل شيء، والبد أن تفهم المرأة أن حاجة الرجل 

والبد أن يحدث ذلك دون الدخول في  للحب يتم التعبير عنها باالستحسان والتعبير عن اإلعجاب لكل ما يفعله الرجل،

، فالرجل يكره وهدوءً ما، فال تزيد التوجيهات واالقتراحات من المرأة، وهذا يجعل العالقة تبدو أكثر استقراًرا جدال بينه

 .(8087غراي  )جونالمجادلة، بينما المرأة تحب الجدال للوصول إلى ما تريد. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 النظريات المفسرة للفروق السيكولوجية بين الزوجين:

حتمياً وموجوداً في الحياة، وأصبحت الخالفات الزواجية تظهر بوضوح للعلن وذلك تبقى الصراعات بين الزوجين أمراً 

سباب االختالف السيكولوجي بين الرجل والمرأة وفيما يلي نستعرض باختصار لعوامل وأسباب متعددة، ومن بين هذه األ

 بعض النظريات التي فسرت مواقف الحياة الزواجية من الناحية السيكولوجية:

 تحليل النفسي:نظرية ال -1

وتحدثت عما  ،وترى أن الحاجة لألمن هي المحرك األساسي للسلوكتشير هورني إلى أن الشخصية تتشكل في مرحلة الطفولة 

يسمى بالقلق األساسي الذي يلعب دوراً أساسياً في تشكيل الشخصية فهو المسؤول عن تكوين أساليب سلوكية عند الفرد و إذا 

لذلك فهي  شكل الدافع أو الحاجةهذه االستراتيجيات وقد تتخذ  ،خصية وميزت فرد عن اآلخرثبتت أصبحت جزءاً من الش

عند هورني تشمل الحاجة العصابية للحب إليجاد حل لمشكالت عالقات إنسانية مضطربة وبهذا فالحاجات العصابية عصابية 

وكذلك الحاجة إلى شريك مسيطر يتحمل حياة  والتقبل وتتميز هذه الحاجة بالرغبة في إرضاء االخرين وعمل ما يتوقعونه

الفرد وتتميز هذه الحاجة بأن الشخص يصبح طفلياً خاضعاً خانعاً يطلب الرعاية من شخص قوي مقابل الحب الجارف 

وهناك الحاجة العصابية إلى تقييد الفرد  ،والشخص الذي تسيطر عليه هذه الحاجة يسرف في الحب ويخاف أن يهجره اآلخر

وأيضاً الحاجة  ،داخل حدود ضيقة بمعنى أن الشخص ال يطلب شيئاً ويقنع بالقليل ويبقى مغموراً ويفضل التواضعلحياته 

العصابية إلى القوة وصاحب هذه الحاجة ينزع إلى القوة والسيطرة والحصول على الثروة وتنتج هذه الرغبات عن إحساس 

جة إلى استغالل اآلخرين وصاحبها يستغل الغير ويرفض الهزيمة وهناك أيضاً الحا ،بالقلق والكراهية والشعور بالنقص

 ،أخرى هي الحاجة العصابية إلى المكانة المرموقة حيث يحتاج صاحبها إلى تقدير اجتماعي حاجةو ،واتجاهه ضد الناس

جامحة نحو  وهناك من تكون لديه حاجة بأن يكون لنفسه صورة ضخمة محاطة باإلعجاب فيما يكون البعض له حاجة عصابية

الغنى والشهرة مهما كلف األمر وبهذا يكون ضد الناس وهناك حاجة أخرى وهي الحاجة العصابية إلى االكتفاء واالستقالل 

وال يريد االرتباط بأي شخص وبناء على ما سبق فإن الذاتي و صاحب هذه الحاجة نتيجة إلخفاقه يعزل نفسه عن اآلخرين 

الزواجية إلى صراعات الزوجين الالشعورية ونتيجة االحباطات البيئية في السنوات األولى التحليل النفسي يرجع الخالفات 

من حياة الفرد وقد أشارت هورني إلى أن العالقة مع شخص مرهقة وغير متوافقة عندما ينفصل الشخص عن ذاته وأن األنا 

لتالي فإن اختالف الزوجين في حاجاتهما ينتج عنه وبا ،ال يوجه السلوك تبعاً لحاجات الشخص ورغباته وفقاً لذاته الحقيقية

شخصيتين مختلفتين إذا لم يفهم احدهما اآلخر فإن الصراعات واالختالفات سوف تزداد بينهما يوماً بعد يوم حتى يصبح 

 .(8074عادل  ،) هريدي.الطالق أمراً حتمياً 

 نظرية السمات: -1

سبي يختلف فيها األفراد ويتميز بعضهم عن بعض بمعنى أن هناك السمة عبارة عن خاصية أو صفة او خصلة ما لها دوام ن

فروقاً فردية وقد تكون السمة وراثية أو مكتسبة من البيئة وهذه السمات قد تكون جسمية أو معرفية أو انفعالية أو متعلقة 

)  والمورفولوجيةسيولوجية بمواقف اجتماعية وقد قسم جيلفورد السمات إلى ثالثة أنواع وهي السمات السلوكية والسمات الف

الخاصة بالشكل العام للجسم ( بينما كاتل يقسم السمات إلى سمات معرفية تتصل بالقدرات وطريقة االستجابات للمواقف 

وسمات دينامية وتتصل بإصدار الفعل السلوكي وتختص باالتجاهات العقلية والميول والدافعية وسمات مزاجية تختص باإليقاع 

 ،ابرة وغيرها مثل المزاج المتهيج والجريء والمرحالمزاجي والمث



 
 
 
 

 

 

 

كما أن هناك سمات عامة وخاصة فيتشابه األفراد في جوانب معينة أو سمات عامة مشتركة مثل الذكاء فهو سمة عامة كنوع  

سب فح وهناك سمات أساسية وسطحية ،لكن االختالف بين األفراد في الدرجة،  وسمات خاصة تكون فريدة ومميزة للشخص

كما تظهر في طريقة الفرد ما يرى كاتل فإن السمات السطحية هي ما يمكن مالحظته مباشرة وتظهر في العالقات بين األفراد 

وهي سمات كامنة بصورة مباشرة تظهر  فهي التراكيب أو التكوينات الكامنة التي ال األساسيةفي إنجاز األعمال أما السمات 

حديد السلوك اإلنساني ويمكن تقسيمها إلى سمات تكوينية داخلية وراثية وسمات تشكلها خلف السمات السطحية وتساعد في ت

اما السمات ثنائية القطب  ،البيئة من خالل تفاعل الشخص مع بيئته، وهناك سمات أحادية القطب كالسمات الجسمية والقدرات

، ويرى كارل يونج أن هناك النشاط على آخرفنجدها في الميول كتفضيالت أو كراهيات لموضوع الميل أو تفضيل نوع من 

حيث قال أن هناك أربعة وظائف نفسية أساسية وهم: التفكير والشعور واالستقراء والحدس وابناًء على هذه  ،أنماطاً للشخصية

هم الوظائف األساسية األربعة، افترض يونغ أن هناك نوعين رئيسيين من الشخصيات: االنطوائي والمنفتح، وكل شخصية من

الشخصية المنفتحة حيث يقوم األشخاص المنفتحين بتركيز  لديها سمات محددة تميزها عن األخرى، وتلك المميزات هي:

اهتماماتهم على الواقع الخارجي بداًل من عالمهم الداخلي، حيث يتخذوا القرارات من خالل التفكير في تأثيرهم على الواقع 

وجه الشخص االنطوائي إلى االهتمام بنفسه ومشاعره وأفكاره، كما يوجه سلوكه يت حيث ، و الشخصية االنطوائيةالخارجي

 .(8074) قليوبي، خالد وفقًا لما يشعر به ويفكر فيه، رغم أنه قد يتعارض مع الواقع الخارجي. 

 

 نظرية التفاعل الرمزي: -1

وحوادث ماهي إال شبكة معقدة من نسيج  التفاعلية الرمزية تعتقد بأن الحياة االجتماعية وما يكتنفها من عمليات وظواهر

التفاعالت والعالقات بين األفراد والجماعات التي يتكون منها المجتمع فالحياة االجتماعية يمكن فهمها واستيعاب مظاهرها 

 (، والفكرة األساسية للتفاعل17، 8070الحقيقية عن طريق النظر إلى التفاعالت التي تقع بين األفراد. )بخيت وآخرون،

الرمزي تنصب على ان الفرد يعيش في عالم من الرموز والمعارف المحيطة به في كل موقف أو تفاعل اجتماعي يتأثر بها، 

ويستخدمها يومياً وباستمرار ويتضح استخدام الفرد للرموز من خالل معانيها للتعبير عن حاجاته االجتماعية ورغباته الفردية، 

وأوالدهما إذ الرمزي في األسرة يشير إلى دراسة التفاعل والعالقات الشخصية بين الزوجين ووفقاً لهذه النظرية فإن التفاعل 

أن الحياة االجتماعية بشكل عام ومنها الحياة الزواجية ماهي إال شبكة معقدة من نسيج التفاعالت والعالقات والتي يمكن فهمها 

  من خالل النظر في تفاعل الزوجين وأفراد األسرة بشكل عام .

 الدراسات السابقة:. 1

 الدراسات العربية:. 1.1

 772( بجامعة منتوري قسنطينة تم إجراء الدراسة على عينة عددها 8071من الدراسات السابقة دراسة )خالصي، محمد  -7

واجي من المجتمع األصلي مستخدمة المنهج الوصفي وهدفت الدراسة إلى الوقوف على اتجاهات أفراد العينة نحو التوافق الز

ومعرفة درجة توافق األزواج، وقام الباحث ببناء المقياس على طريقة ليكرت، حيث قام بطرح سؤالين مفتوحين على 

مجموعة من المتزوجين، وهما: من وجهة نظرك ما هو التوافق الزواجي، ما هي جوانب التوافق الزواجي وخلصت الدراسة 

  ،ن هناك اتجاهات إيجابية لدى أفراد العينة نحو بعد التواصل الوجدانيإلى  أن جميع األبعاد كانت نتائجها مرتفعة فكا



 
 
 
 

 

 

 

والتواصل لحل المشكالت والحياة الجنسية، واألدوار داخل األسرة، وبعد الجوانب المالية وبعد العالقة  ،والرضا عن الزواج

وأن لكل  ،ج عن جهود الزوجين المبذولةمع األهل وبعد تربية األبناء وبشكل عام خلصت الدراسة إلى أن التوافق الزواجي نات

طرف منهما قائمة األشياء التي تسعده لتحقيق هدف الزواج وهو السعادة وأن شكوى األزواج تهدف في األساس إلى أن 

تتحسن العالقة بينهما أكثر منها رغبة في االنفصال والتعبير عن الحب والتفاعل اإليجابي بين األزواج يزيد من التوافق 

 ،وتبادل التهاني في المناسبات السعيدة ،جي والممارسات اإليجابية بين األزواج تزيد من التوافق مثل  المساعدة والتشجيعالزوا

و مشاركة االهتمامات  ومناقشة القضايا المختلف فيها، واالعتراف بالخطأ، معرفة أسباب الغضب، عدم التلفظ بعبارات الشتم 

صيد األخطاء، عدم اإلكثار من استعادة تجارب الماضي السلبية، مع التركيز على المرونة في واإلهانة، إعطاء المكانة، عدم ت

 .ل داخل األسرةوالحوار الفعال لحل الخالفات مع االهتمام بتوزيع المال بشكل عاد ،التعامل

 وزوج  20شخصاً  720( وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من 8071وآخرون  )شعيبيمن الدراسات السابقة دراسة  -8

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وهدفت إلى إيجاد العالقة بين استخدام وسائل االتصال  المكرمة،في مكة  زوجة 20

وإيجاد الفروق بين استخدام خدمات وسائل االتصال التكنولوجي ومتغيرات البحث مع  ،التكنولوجي والتواصل الزواجي

لى أكثر جوانب إعلى التواصل الزواجي بين الزوجين كما هدفت الدراسة إلى التعرف  الكشف عن أكثر المتغيرات تأثيراً 

صلت الدراسة إلى نتائج منها أن هناك عالقة ارتباطية طردية بين استخدام وقد تو ،االتصال الزواجي ممارسة بين الزوجين

ت الدراسة بالتأكيد على أن التواصل الدراسة وأوص ومتغيراتخدمات االتصال التكنولوجية ومقياس التواصل الزواجي 

والبد من مواكبة التطور التكنولوجي من خالل توجيه الزوجين  ،بالطرق التقليدية بين الزوجين ال يكفي لعالقة زواجية ناجحة

لكيفية مع توعية األزواج عن طريق اإلعالم با ،بينهما لتقوية تواصلهما الزواجيالستخدام وتفعيل وسائل االتصال التكنولوجي 

الصحية الستخدام وسائل االتصال التكنولوجية في المواقف الحياتية المختلفة ودورها في تخفيف حدة التوتر والخالفات من 

خالل إحالل المشار اإليجابية بدل المشاعر السلبية مع قيام مؤسسات المجتمع بتقديم دورات تدريبية لتحسين عالقة األزواج 

 صال الى إرسال رسائل الكترونية تساهم في تعزيز التواصل اإليجابي بين الزوجين.ببعضهم مع دعوة شركات االت

وهدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين ( 8080دراسة ) إيمان دراز  -3

ب األسري لدى األبناء من خالل ككل( حسب إدراك الزوجة واالغترا-الخرس الزوجي-)العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة

عدم االلتزام بالقيم والمعايير وتعطي الدراسة أهمية لقضية شائكة وهي ظاهرة العنف -فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري 

الزوجي الموجه ضد الزوجة، مع محاولة الكشف عن ظاهرة الخرس الزواجي واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين  زوجة وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها وجود 833نة عمدية قوامها على عي

الدرجة  –الخرس الزوجي-ضد الزوجة العنف الزوجي الموجه)التكيف بين الزوجين كما تدركها الزوجة تداعيات اضطراب 

االلتزام بالقيم والمعايير،  كما وجدت عدم  –نتماء والوالء األسري فقدان الشعور باال)لدى األبناءواالغتراب األسري  الكلية(

فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات اضطراب التكيف كما تدركها الزوجة تبعا لطبيعة اإلقامة 

ني الحضر مقارنة بقاطني الريف كما بينما لم توجد فروق تبعاً لمكان السكن بينما ارتفع مستوى الخرس الزوجي الذي لدى قاط

 ،أوضحت النتائج أيضا عدم وجود تباين دال إحصائياً بين اضطراب التكيف كما تدركه الزوجة تبعا لمستوى دخل األسرة



 
 
 
 

 

 

 

وفي ضوء النتائج  مستواه بين عينة البحث في األسر ذات الدخل المنخفض بينما العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة ارتفع 

الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة  الوقائية والعالجية التي تهدف إلى تكثيفاإلجراءات بعض بتوضيح سة أوصت الدرا

االغتراب بين الزوجين، وتقليص ظاهرة  التكيف اضطرابوالجهات اإلعالمية واألمنية للحد من تداعيات  المعنية باألسرة

 األسري لدى األبناء.

(هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين التنمر الزواجي واالحتراق النفسي لدى المرأة 8080دراسة )عجاجة، صفاء أحمد  -4

العمل ومدة الزواج ( وتكونت عينة )والتنبؤ باحتراق المرأة النفسي نتيجة أبعاد التنمر الزواجي عليها والتعرف على عاملي  

ت مهنهن ما بين طبيبات ومعلمات ومهندسات ربة منزل تراوح 21 سيدة عاملة و 781سيدة منهم  870الدراسة من 

وممرضات وأساتذة جامعات وتم اختيار العينة من الريف والحضر واستخدمت الباحثة مقياس التنمر الزواجي ومقياس 

االحتراق النفسي واختبار ساكس لتكملة الجمل الناقصة وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 

لدى المرأة وهناك إشارة للتنبؤ لبعدي التنمر اللفظي والتمر االنفعالي كأبعاد واالحتراق النفسي  التنمر الزواجيصائية بين إح

كما  ،على التوالي %30و %12أساسية للتنمر الزواجي لدى المرأة دون غيرها بالدرجة الكلية لالحتراق النفسي بنسبة 

ت داللة إحصائية بين السيدات العامالت وغير العامالت ويوجد تأثير دال احصائياً توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذا

ومن النتائج أن هناك أسباب  ،لعاملي العمل ومدة الزواج والتفاعل بينهما في تأثيرهما المشترك على احتراق المرأة النفسي

   .بالنفس وضعف التوكيد على حقوقها للتنمر الزواجي منها ضعف الثقة

االستقرار األسري  ىدراسة التواصل األسري وانعكاسه عل البحث إلى( هدف 8080سمير المختارو ،جمعة )نجاحدراسة  -1

عل مستوى جانبين:  هدف البحث إلى التعرفجين بكلية التربية الزاوية، حيث عل عينة من أعضاء هيئة التدريس المتزو

بين  االرتباطيةالعالقة  ماهية البحث في والجانب الثاني البحث،ى عينة األسري واالستقرار األسري لد لالجانب األول التواص

 استخدممن أعضاء هيئة التدريس المتزوجين، و عضواً  10البحث من  األسري، وتكونت عينة واالستقراراألسري  لالتواص

وأسفر البحث عن عدة نتائج  ،البيانات من عينة البحث االستبيان في جموكانت أداة الدراسة  ،التحليلي الوصفي جالباحثان المنه

منها أن مستوى كل من : التواص األسري واالستقرار األسري لدى عينة البحث جاء بدرجة مرتفعة مع وجود عالقة ارتباطية 

ورة إعداد وقد أوصت الدراسة بضر ،طردية ذات داللة إحصائية بين التواصل األسري واالستقرار األسري لدى عينة البحث

مع تقديم دورات تثقيفية للوالدين لتوعيتهم بمدى أهمية استخدام  ،برامج إرشادية لتنمية مهارات التواصل األسري لدى اآلباء

أسلوب الحوار في األسر، وإكسابهم المهارات الالزمة لتطبيق والعمل بهذه المهارات وكذلك تدريس عوامل االستقرار 

 .لحياة الزوجيةاألسري ودورها في استمرار ا

وهدفت الدراسة الى معرفة الخصائص السيكومترية لمقياس العنف الزواجي متعدد األبعاد ( 8072دراسة ) دينا عارف  -3

زوجاً وزوجة وكان  844لألزواج والزوجات في المجتمع المصري واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي على عينة قوامها 

خمسة أبعاد رئيسية لمقياس العنف الزواجي في المجتمع المصري وهي البعد البدني والبعد  من النتائج المتوصل إليها أن هناك

النفسي والبعد الظاهري واالقتصادي والجنسي وكان البعد الظاهري هو اإلضافة العلمية في هذه الدراسة التي تم التوصل إليها 

ن المقياس بشكل خاص وقد اوصت الباحثة بإعادة تقني للمقاييس النفسية في المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع المصري

 .على عينات أكبر في مصر



 
 
 
 

 

 

 

وقد  ،( والتي هدفت إلى بحث العالقة بين الرضا الزواجي والعوامل الوقائية للصمود النفسي8071دراسة )فاطمة سيد -1

وصفي االرتباطي باستخدام واتبعت الباحثة المنهج ال ،زوج وزوجة في مصر 800أجريت الدراسة على عينة مكونة من 

وهي بطارية اختبارات العوامل الوقائية للصمود النفسي واستمارة لمراعاة التكافؤ بين افراد العينة، وخلصت  ،أدوات للدراسة

وهي  ،الدراسة إلى عدة نتائج منها وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الرضا الزواجي والعوامل الوقائية للصمود النفسي

والترابط االجتماعي بأبعاده ) الثقة والمساندة ،لكفاءة الشخصية بأبعادها ) التفاؤل وفعالية الذات والقدرة على التكيف(ا

واالرتياح والتسامح ( والتماسك األسري بأبعاده ) الدف ألسري والسلوك التعاوني بين افراد األسرة واأللفة بين الزوجين ( 

ووجود فروق دالة  ،صائياً بين متوسطات درجات األزواج والزوجات في الرضا الزواجيومن النتائج وجود فروق دالة إح

إحصائياً بين درجات األزواج والزوجات في العوامل الوقائية للصمود النفسي ومن النتائج أيضاً إمكانية التنبؤ بالرضا 

 .العوامل الوقائية للصمود النفسيالزواجي من خالل 

وهدفت الدراسة إلى التعرف على المتغيرات الثقافية واالجتماعية لمشاكل ( 8071، مروة خليل جميل الشاعردراسة ) -2

الحياة الزوجية بداية من الخطوبة والزواج وإنجاب األبناء ثم تزويجهم واستخدمت الدراسة منهج المسج االجتماعي على عينة 

الباحثان استمارتين استبيانيه وبينت نتائج الدراسة أن مفردة في شمال محافظة غزة واستخدم  320عشوائية طبقية قوامها 

وكذلك  ،الغالبية العظمى من كبار السن يعتبرون أن تدخل األهل واألقارب هو أبرز المشكالت التي واجهوها أثناء الخطوبة

ر السن فكان من أبرز أما بالنسبة لصغا ،الظروف المادية الصعبة ثم عدم التشابه في المستوى التعليمي واالجتماعي والنفسي

ولم يكن تدخل األهل واألقارب او المستوى  ،النتائج تدني المستوى االقتصادي وعدم القدرة على تلبية الحاجات الخاصة بالفتاة

وخرج الباحثان بعدة توصيات منها عمل دورات ومحاضرات تحث على تقدير الحياة الزوجية وتبصير  ،التعليمي سبباً مؤثراً 

مع مشاركة األسرة  ،وحل المشاكل والصراعات بالحوار والبعد عن العنف ،حقوق والواجبات المترتبة عليهماالطرفين بال

 لألبناء في اختيار شريك الحياة بناء على إمكانياتهم وظروفهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية والنفسية.

امل التي تسبب النزاعات بين الزوجين وماهي وهدفت الدراسة إلى التعرف على العو (8071)خالد حسانين دراسة -2

المهارات التي البد من اكتسابها من خالل البرامج الجماعية للحد من النزاعات الزوجية مع التوصل آلليات تفعل البرامج 

 واتبعت هذه الدراسة منهج المسح االجتماعي الشامل لألخصائيين ،الجماعية لتساهم في تقليل النزاعات بين األزواج

 40واستخدمت الدراسة أداة االستبيان على عينة مقدارها  ،االجتماعيين الذين يعملون في مراكز االستشارات األسرية

نتائج تتعلق بالعوامل الشخصية المسببة للنزاعات الزوجية من االختالف بين وتوصلت الدراسة إلى   ،أخصائي اجتماعي

أو العناد المستمر أو وجود تسلط من أحدهما على اآلخر باإلضافة إلى األنانية  الزوجين في التفكير والعصبية الزائدة ألحدهما

كما أن هناك عوامل اجتماعية مسببة  ،وعدم إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية وضعف الفهم الصحيح للحياة الزوجية

الحياة الزوجية وتدخلهم فيها واختالف  للنزاعات الزوجية منها تدخل األهل وعدم االستقاللية واطالع األصدقاء على تفاصيل

إضافة إلى ذلك فإن  ،الزوجين في العادات والتقاليد أو االختالف حول كثرة المجامالت االجتماعية المفروضة على األسرة

الية هناك عوامل اقتصادية منها ضعف الموارد المالية لألسرة والديون وعدم مساعدة الزوجة لزوجها مادياً ووجود التزامات م

على الزوج تجاه أسرته ال يفي بها أو االهتمام باإلنفاق على المظاهر الذي يرهق األسرة واتفق األخصائيون على ضرورة 

اكساب األزواج مهارات للحد من النزاعات الزوجية منها مهارات االتصال اللفظي وغير اللفظي ومهارات أداء المسؤوليات 



 
 
 
 

 

 

 

وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل  ،الحاجات واتخاذ القرارات وإدارة األزمات ومهارات حل المشكالت ومهارات اشباع

وتصميم البرامج التنموية والوقائية والعالجية مع تحديد المهارات البرامج الجماعية من خالل تحديد العوامل المسببة للنزاعات 

 .ميم برامج جماعية للحد من الخالفات الزوجيةالالزم اكسابها للمتزوجين وإعداد كوادر مهنية من األخصائيين قادرة على تص

( هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تكيُّف األسر ذات الزوجين العاملين مع متطلبات الحياة 8071دراسة )الجوهرة الزامل  -70

نوع  ي،والتعرف على عالقة التكيُّف ببعض المتغيرات مثل: النوع، السن، عدد سنوات الزواج، المستوى التعليم األسرية،

والزوجات في مدى التكيُّف مع متطلبات  العمل، مستوى الدخل، ونوع السكن وملكيته، مع الكشف عن الفروق بين األزواج

أسرة، وقد طُبِّق على كلٍّ من  ٠٢٢وقد تكونت العينة من  الحياة األسرية، وفقاً لتلك المتغيرات، وهي المنهج واإلجراءات،

مقياس التكيُّف مع متطلبات الحياة األسرية، الذي أعده دينيس سكنر وهاملتون  ن أسر العينة)الزوج والزوجة( في كل أسرة م

لت إليها ترجمماك كوبين. وقد  الدراسة، وجود عالقة  هذا المقياس وتم تقنينه على البيئة السعودية. ومن أهم النتائج التي توصَّ

لنوع لصالح الزوجات، وزيادة عدد األبناء، ومستوى الدخل وملكية ارتباطية إيجابية دالة بين تكيُّف الزوجين العاملين وا

السكن، واختالف نوعية العمل لدى الزوجات دون األزواج. كما أنه ال توجد فروق دالة ترجع إلى اختالف المستوى التعليمي، 

أوصت الدراسة بضرورة إعادة  كذلك توجد فروق بين األزواج لتكيفهم مع متطلبات الحياة ترجع إلى اختالف عدد األبناء وقد

تحديد التوقعات الذاتية عن دور الرجال المتزوجين وإعادة البناء المعرفي ألدور الرجال المتزوجين في المشاركة الفعالة 

ومن التوصيات اهتمام التعليم بتدريس  بينهما،للزوج، مع العمل على تغيُّر اتجاهات دور الزوجين في تقسيم العمل األسري 

 المهارات الحياتية اليومية وأداء األدوار مع االعتمام بتدريب المقبلين على الزواج.مواد 

( هدفت الدراسة إلى التعرف عن أبرز أنماط الشخصية السائدة لدى األزواج ومستوى 8071آمنة الحواري دراسة ) -77

زوج وزوجة تم اختيارهم بطريقة  388من  ومدى إمكانية التنبؤ بالتوافق األسري وقد تكونت عينة الدراسة ،التواصل بينهم

واستخدمت الباحثة مقياس لقياس السمات الشخصية، وأشكال االتصال، والتوافق  ،عشوائية من محافظة أربد في األردن

لدى  ESTJاألسري، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر األنماط الشخصية السائدة هناك  لدى األزواج والزوجات هو نمط  

لدى الزوجات وكان مستوى االتصال، ومستوى التوافق األسري مرتفعاً  ISTJلدى األزواج يليه نمط  INFPونمط  الزوجات

لدى األزواج والزوجات كما أوضحت النتائج وجود فرق دال إحصائياً في معاملي االرتباط بين نمط الشخصية )مفكر/ 

ق األسرة/ المحيط الخارجي يعزى للجنس، ولصالح الذكور، كما وجداني (، وبين كل من بعد توافق الزوج/ الزوجة وبعد تواف

أشارت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائياً بين معاملي االرتباط لنمط الشخصية حسي/حدسي من جهة وبعد توافق الزوج/ 

معاملي االرتباط الزوجة من جهة أخرى يعزى لمتغير الجنس، ولصالح الذكور  وأظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائياً في 

بين أشكال االتصال وبعديه)لفظي( وغير لفظي( من جهة وبين بعد توافق الزوج/ الزوجة من جهة أخرى، ولصالح الذكور، 

كما بينت النتائج أن متغيرات الدراسة )االتصال اللفظي، نمط حاسم تلقائي، نمط منفتح متحفظ واالتصال غير اللفظي(، لها 

ألسري لدى عينة الدراسة ككل األزواج، وقد أوصت الدراسة بضرورة توعية المجتمع بشكل عام، قدرة تنبؤية بالتوافق ا

مع عقد ندوات وورش تعليمية بهدف لتبصير األزواج بماهية   ،واألسرة بشكل خاص بأهمية الحوار والتواصل داخل االسرة

 توافق األسري.السمات الشخصية، وانعكاسها على أشكال االتصال فيما بينهم، وتحقيق ال

 



 
 
 
 

 

 

 

 الدراسات األجنبية:. 1.1

(  وقد هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن االختالفات في التواصل وفهم التواصل بين (Sher, & Baucom 1393دراسة -7

حيث كانت الزوجة مكتئبة ؛ األزواج الذين يعانون من ضائقة زوجية فقط ؛  ،ثالثة أنواع من األزواج: الضيق الزوجي

غير المكبوتين وغير المكتئبين. كشفت النتائج عن اختالفات في كل من أنماط االتصال والمعاني التي تحملها هذه واألزواج 

( المزيد من التواصل السلبي تجاه الشخص 7األنماط للعالقة. أشارت النتائج إلى أن االكتئاب في سياق زواج متعثر مرتبط بـ )

ائل بعضهما البعض. بين األزواج غير المكبوتين، كلما كان تواصلهم أكثر ( ضعف فهم الزوجين لرس8المكتئب ومنه و )

سلبية، زاد رضاهم الزوجي. تم اقتراح أن "االتصال السلبي" يمكن استخدامه بطريقة بناءة من قبل األزواج غير 

 المضطربين، في حين أن االتصال السلبي قد يكون ضاًرا لألزواج المنكوبين.

هذه الدراسة أن المتغيرات  واقترحت 2003Lisa. Uebelacker, Emily. Courtnage, Mark. Whisman)دراسة )-8

من  استكشفت الدراسةحيث خاصة عند النساء.  ،التي تتنبأ بعدم الرضا الزوجي قد تعمل أيًضا على التنبؤ بأعراض االكتئاب

وتصورات أساليب  االكتئاب، زوجي وأعراضالاالرتباطات بين عدم الرضا  المتزوجين،عينة مجتمعية من األفراد  خالل

التحليالت بشكل منفصل حسب  ، وتم إجراءاالتصال الزوجي )أي إسكات الذات ونمط االتصال بين الطلب واالنسحاب(

ارتبطت أعراض االكتئاب بإسكات الذات و والنساء،الجنس من أجل اختبار الفروق المتوقعة بين الجنسين. بالنسبة للرجال 

توسط إسكات الذات في االرتباط بين عدم الرضا  للنساء،بالنسبة  ذلك،على  الزوج عالوةبين طلب الزوجة وسحب والتواصل 

كانت أعراض االكتئاب أكثر ارتباطًا بكونها في الدور المطلوب للنساء أكثر من  متوقع،الزوجي وأعراض االكتئاب. كما هو 

وكذلك التوقعات المتعلقة بالجنس لكيفية تفاعل كل من الزوج  الزوج،مع الرجال. تشير النتائج إلى أن تصورات التفاعالت 

 .قد تكون ظواهر مهمة يجب معالجتها عند التفكير في االكتئاب وعدم الرضا الزوجي لدى كل من الرجال والنساء والزوجة،

بين االكتئاب وفي هذه الدراسة تم توثيق العالقة  Steven R.H.BeachaGuy Bodenmannb 2010)) دراسة -3

واختالل التفاعل الزوجي بشكل جيد، لكن دراسات قليلة فقط درست االختالفات المرتبطة بالجنس في أنماط التفاعل الزوجي 

 38لألزواج مع شريك مكتئب. في هذه الورقة، قمنا بفحص االختالفات في التواصل الزوجي الملحوظ في عينة مكونة من 

من  87من األزواج الذين يعانون من ضائقة زوجية مع زوجة مكتئبة، و 73االكتئاب. كان هناك زوًجا سويسريًا تقدموا لعالج 

أزواج غير  1من األزواج المضطربين بالزواج مع زوج مكتئب، و 72األزواج غير المصابين باالكتئاب والزوجة المكتئبة، و

لى الجنس، واالكتئاب، والضائقة الزوجية، وكذلك مصابين بالزواج مع زوج مكتئب. وجد أن سلوك التفاعل الزوجي يعتمد ع

جنس الشريك المكتئب. تشير نتائجنا إلى الحاجة إلى نموذج يراعي الفوارق بين الجنسين للربط بين التفاعل الزوجي 

 واالكتئاب.

لمسافة قارنت هذه الدراسة أنماط االتصال والصراعات حول ا (Christensen، A.، & Shenk, J. L، 1991) دراسة -4

من األزواج المطلقين. تتكون  88و  ،من األزواج في العيادة 71و  ،من األزواج الذين ال يعانون من ضغوط 81النفسية في 

مقارنة  المنكوبتان،البيانات من تقارير استبيان تم ملؤها بشكل مستقل من قبل األزواج والزوجات. كانت المجموعتان 

  التواصل،والمزيد من تجنب  المتبادل،بقدر أقل من التواصل البناء يتمتعون  المضطربين،باألزواج غير 



 
 
 
 

 

 

 

كان  ذلك،والمزيد من الصراع على المسافة النفسية في عالقاتهم. باإلضافة إلى  التواصل،المزيد من الطلب / االنسحاب من و

صراع على مسافة نفسية من لدى مجموعة المطلقين تواصل بنّاء أقل من مجموعة العيادة وأظهروا اتجاهًا لمزيد من ال

كان طلب الزوجة / سحب الزوج للتواصل عبر جميع المجموعات أكثر احتمااًل  السابقة،مجموعة العيادة. تماشيًا مع األبحاث 

من طلب الزوج / سحب الزوجة للتواصل. تمت مناقشة النتائج من حيث أوجه القصور في المهارات ونماذج عدم التوافق 

 للخالف الزوجي.

اقترحت هذه الدراسة أن توقعات األدوار التي يتم التفاوض عليها شخصيًا من  Cynthia S. Burggraf 2009)دراسة ) -1

ومع ذلك، اقترحت الدراسة أيًضا أنه قد  نوع الجنسقبل األزواج ستكون مؤشراً أفضل للتواصل حول الصراع الزوجي من 

عينة من األزواج الذين يؤيدون توقعات األدوار المتباينة بين الجنسين. تم تكون هناك اختالفات بين الجنسين داخل مجموعات م

(. أشارت نتائج دراستين إلى أن نوع الزوجين كان 7223تصنيف األزواج في مجموعات باستخدام تصنيف فيتزباتريك )

بين الجنسين في التواصل  مرتبطًا بشكل كبير بالتواصل حول الخالف الزوجي. ومع ذلك، لم تكن هناك أي اختالفات واضحة

وال اختالفات بين الجنسين بين أنواع الزوجين. بدالً من ذلك، أشارت النتائج إلى أن أساليب الصراع متبادلة بقوة لدرجة أن 

 التأثير المتبادل في المحادثات يميل إلى إزالة االختالفات الفردية بين المتحدثين. يقترح البحث أن عمليات التأثير المتبادل

 .والمعتقدات والتوقعات الراسخة بشكل متبادل تمثل أساليب الصراع بشكل أكثر مالءمة من الجنس البيولوجي

أوضحت هذه الدراسة أن االلتزام الزوجي والرضا  2018Yubo Hou, Feng Jiang, Xinrui Wang)دراسة ) -3

 400المتكافئ بين الزوجين، من خالل عينة قوامها  وقامت هذه الدراسة بفحص أنماط التفاعل غير ،مرتبطان ارتباطًا وثيقًا

من األزواج الصينيين ووجدوا أن التواصل يتوسط العالقة بين االلتزام الزوجي والرضا الزوجي، باستخدام نموذج االعتماد 

ي والتواصل ووجدوا أن األزواج والزوجات يظهرون ارتباطات غير متكافئة لاللتزام الزوج ،المتبادل بين الفاعل والشريك

كانت الزوجات أكثر انسجاًما مع االلتزام الزوجي إلى الرضا وبمقارنة الزوجات باألزواج  ،والرضا على وجه التحديد

 الزوجي عبر التواصل. 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها. 1

 منهج الدراسة:. 1.1

ويقارن ويقيم من أجل التوصل إلى تعميمات ذات تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ويحاول هذا المنهج أن يفسر 

 معنى تزيد رصيد المعرفة عن موضوع الدراسة.

 مجتمع وعينة الدراسة:. 1.1

تم تطبيق الدراسة على األزواج والزوجات في مدنية أبها في المملكة العربية السعودية، وتم اختيار عينة عشوائية مكونة من 

( يوضح 7من الزوجات، والجدول رقم ) 701من األزواج، و 701ة الدراسة من ( زوج وزوجة، وحيث تكون العين878)

 العدد.

 



 
 
 
 

 

 

 

 حدود الدراسة:. 1.1

 المملكة العربية السعودية  –مدينة أبها  :الحدود المكانية

 8087 :انيةالحدود الزم

 خصائص عينة الدراسة: . 1.1

 توزيع عينة الدراسة حسب النوع:

 سة حسب النوع( توزيع عينة الدرا1جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار النوع

 %10.1 701 الزوج

 %42.1 701 الزوجة

 %700.0 878 المجموع

 

 توزيع عينة الدراسة للزوجين حسب متغير العمر:

 ( توزيع عينة الدراسة للزوجين حسب متغير العمر1جدول رقم )

 العمر
 الزوجة الزوج

 ة المئويةالنسب التكرار النسبة المئوية التكرار

 %74.82 71 %8.20 3 سنة 12 – 12من 

 %30.41 38 %33.34 33 سنة 12 -11

 %48.21 41 %17.40 11 سنة 12 – 11من 

 %77.48 78 %78.74 73 سنة 02 – 11من 

 %0.21 7 %0 0 سنة 02أكثر من 

 %700.0 701 %700.0 701 المجموع

 

 لمي:توزيع عينة الدراسة للزوجين حسب متغير المؤهل الع

 ( توزيع عينة الدراسة للزوجين حسب متغير المؤهل العلمي1جدول رقم )

 المؤهل العلمي
 الزوجة الزوج

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 %7.20 8 %0 0 يقرأ ويكتب



 
 
 
 

 

 

 

 %0.21 7 %0 0 ابتدائي

 %0 0 %0.23 7 متوسط

 %72.02 72 %2.34 70 ثانوي

 %17.48 11 %20.31 23 جامعي

 %1.37 2 %2.34 70 دراسات عليا

 %700.0 701 %700.0 701 المجموع

 

 توزيع عينة الدراسة للزوجين حسب متغير فارق العمر بين الزوجين:

 ( توزيع عينة الدراسة للزوجين حسب متغير فارق العمر بين الزوجين1جدول رقم )

فارق العمر بين 

 الزوجين

 الزوجة الزوج

 النسبة المئوية التكرار ة المئويةالنسب التكرار

 %12.04 38 %43.18 10 سنوات 1أقل من 

 %30.41 38 %43.18 10 سنوات 12 – 1من 

 %2.18 70 %4.31 1 سنة 11 – 11من 

 %0.21 7 %7.23 8 سنة 12 – 10من 

 %700.0 701 %700.0 701 المجموع

 

 توزيع عينة الدراسة للزوجين حسب متغير مدة الزواج:

 ( توزيع عينة الدراسة للزوجين حسب متغير مدة الزواج1ل رقم )جدو

 مدة الزواج
 الزوجة الزوج

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 %78.32 73 %1.41 2 سنوات 1أقل من 

 %77.48 78 %78.74 73 سنوات 12 – 1من 

 %87.20 83 %38.17 31 سنة 11 – 11من 

 %14.82 11 %83.33 81 سنة 12 – 10من 

 %0 0 %84.82 83 سنة 12أكثر من 

 %700.0 701 %700.0 701 المجموع

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 توزيع عينة الدراسة للزوجين حسب متغير صلة القرابة:

 ( توزيع عينة الدراسة للزوجين حسب متغير صلة القرابة0جدول رقم )

 صلة القرابة
 الزوجة الزوج

 المئوية النسبة التكرار النسبة المئوية التكرار

 %83.31 82 %82.04 30 نعم

 %13.33 11 17.23 11 ال

 %700.0 701 %700.0 701 المجموع

 

 توزيع عينة الدراسة للزوجين حسب متغير وجود أبناء:

 ( توزيع عينة الدراسة للزوجين حسب متغير وجود ابناء7جدول رقم )

 وجود ابناء
 الزوجة الزوج

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 %28.32 21 %28.18 22 نعم

 1.38 2 %1.42 2 ال

 %700.0 701 %700.0 701 المجموع

 

 توزيع عينة الدراسة للزوجين حسب متغير طريقة الزواج:

 ( توزيع عينة الدراسة للزوجين حسب متغير طريقة الزواج8جدول رقم )

 طريقة الزواج
 الزوجة الزوج

 النسبة المئوية التكرار ةالنسبة المئوي التكرار

 %28.21 21 %21.04 27 االهل

 %70.41 77 %2.47 2 الزمالء

 %4.13 1 %1.30 3 معرفة شخصية

 %7.20 8 %0.23 7 عن طريق الخاطبة

 %700.0 701 %700.0 701 المجموع

 

 توزيع عينة الدراسة للزوجين حسب متغير معيار اختيار الزوج:

 لدراسة للزوجين حسب متغير معيار اختيار الزوج( توزيع عينة ا9جدول رقم )

 الزوجة الزوج اختيار الزوج



 
 
 
 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 %10.41 13 %11.07 37 الدين

 %32.02 40 %87.42 83 النسب

 %8.23 3 %72.32 80 الجمال

 %2.11 2 %82.04 30 المؤهل العلمي

 %700.0 701 %700.0 701 المجموع

 

 أداة الدراسة:. 1.1

من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم إعداد االستبانة خاصة باألزواج، واستبانة خاصة بالزوجات اعتماداً على مراجعة الدراسات 

 السابقة.

 األداة: صدق

 يُقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه.

 استبانة األزواج:  -1

 واجصدق استبانة األز

 وتم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين: 

 أوالً: صدق المحكمين: 

 من مجموعة على األولية في صورتها تم عرضها حيث المحكمين، صدق على باالعتماد تم تقدير صدق أداة الدراسة

الصدق الظاهري  من للتأكد وذلك التربية بالجامعات السعودية، بكليات من العاملين التدريس وطرق في المناهج المتخصصين

 بنودها، وقد أيد المحكمون أداة الدراسة بصالحيتها للتطبيق دون إجراء تعديالت ذات قيمة. ومراجعة لألداة

 ثانياً: االتساق الداخلي

 صدق االتساق الداخلي االستبصار بالفروق السيكولوجية للزوج:

 ستبصار بالفروق السيكولوجية للزوج والدرجة الكلية( يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات اال12جدول رقم )

 مستوى الداللة معامل االرتباط 

 أوالً: معرفة درجة استبصار الزوج بالفروق العضوية بينه وبين الزوجة

 0.000 0.473 تظهر التجاعيد في المرأة ألن جلدها أسمك من الرجل   .7

 0.000 0.630 لصوتية األحبال الصوتية عند المرأة أقصر من حبال الرجل ا  .8



 
 
 
 

 

 

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط 

3.  
دم المرأة أقل كثافة من دم الرجل ألن نسبة الكريات الحمراء في 

 دم المرأة أقل من الرجل
0.682 0.000 

4.  
المرأة تحصل على األكسجين بنسبة أقل من الرجل فيكون عدد 

 مرات التنفس عندها أكبر مما عند الرجل
0.732 0.000 

1.  
ختالف درجة حصولها على الطاقة عند المرأة أقل من الرجل ال

 األكسجين عن الرجل
0.722 0.000 

3.  
تمشي المرأة بطريقة مختلفة عن الرجل الختالف حجم وتركيبة 

 العظام أي أن خطاها أقصر من خطى الرجل
0.562 0.000 

1.  
الشحوم عند المرأة تحت الجلد مباشرة لذلك هي تتميز بالدفء 

 صيفاً والبرودة شتاءً 
0.628 0.000 

 : معرفة درجة استبصار الزوج بنفسية الزوجةثانياً 

 0.000 0.331 المرأة أكثر تقبالً للنقد من الرجل   .7

 0.000 0.301 قابلية الحدس )التوقع والتكهن( عند النساء أقل مما عند الرجل   .8

3.  
المرأة تهتم بنفسها كثيراً على حساب االهتمام باآلخرين وتقوية 

 العالقات معهم   
0.474 0.000 

4.  
ال تشعر المرأة بمحورية دور الرجل في حياتها )التبعية والتعلق 

 بالرجل( 
0.419 0.000 

1.  
المرأة إرادة فاعلة منفذة والرجل إرادة موجهة محركة يسعى إلى 

 تحريك إرادة المرأة نحو الفعل 
0.391 0.000 

3.  
تشعر المرأة بأنها أقوى من الرجل وأن مكانتها محورية ألنها 

 والعاطفة واللذة  وعاء للبقاء
0.513 0.000 

 0.000 0.446 تجمع المرأة بين النقيضين األلم واللذة والحب والكره   .1

2.  
تركيب المرأة الفسيولوجي والهرموني يساعدها على ثبات 

 مشاعرها وقراراتها وسلوكياتها نسبياً 
0.574 0.000 

2.  
عندما تشعر المرأة في بعض األحيان بالرغبة في الحصول على 

 ء تفصح عنه ألنها منتبهة الحتياجاتهاشي
0.491 0.000 

 0.000 0.545 المرأة غامضة نفسياً ومكشوفة بيولوجياً   .70

 0.000 0.467 تحب المرأة بأذنها وقلبها وليس بعينها   .77

 ثالثاً: معرفة درجة استبصار الزوج بالفروق الذهنية للزوجة

 0.000 0.587لتركيز إلى حالة تتحول المرأة بسرعة وسهولة من حالة التفكير وا  .7



 
 
 
 

 

 

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط 

 اإلحساس والعواطف

8.  
دماغ المرأة يحتوي على فصين أيمن وأيسر مثل الرجل يعمالن 

 مثل الرجل. الجزئيينسوية وبنفس القدر وليس هناك تخصص في 
0.609 0.000 

 0.000 0.704 النساء أفضل من الرجال في قوة المالحظة واإلدراك وسعة األفق   .3

4.  
استيعاباً من الرجل ولديها القدرة على اإللمام المرأة أكثر 

 بالموضوع المطروح أمامها 
0.620 0.000 

 0.000 0.715 المرأة تكتفي بالتلميح وال تميل للتصريح عن رغباتها وغاياتها   .1

 0.000 0.592 المرأة تفكيرها توسعي تهتم بالتفاصيل وليس بالعموميات   .3

 بالجانب اللغوي للزوجة رابعاً: معرفة درجة استبصار الزوج

 0.000 0.609 تستخدم المرأة اللغة للتعبير عن مشاعرها   .7

 0.000 0.684 تستخدم المرأة أسلوب التفضيل والمجازات والتعميمات والمبالغات   .8

3.  
المرأة تفكر بصوت مسموع ألن كالمها يشعرها بالتوازن والراحة 

 عندما تكون متضايقة 
0.584 0.000 

 0.000 0.584 تواصل بالنسبة للمرأة حاجة ضرورية ملحة الحوار وال  .4

1.  
المرأة قليلة الكالم في الخارج وكثيرة الكالم في المنزل لتتواصل 

 مع الزوج  
0.421 0.000 

 خامساً: معرفة درجة استبصار الزوج بالنقاط التي تحقق النجاح مع زوجته

7.  
ي نقاط نجاح كلما قدمت هدية غالية الثمن لزوجتي كلما حققت لنفس

 أعلى عندها
0.304 0.000 

 0.000 0.617 أبادر بتقديم الحل لزوجتي عند شكواها لي ما يضايقها   .8

 0.000 0.273 ال أنصت لزوجتي وال أنظر إليها إال إذا كنت مقتنعاً بما تقول    .3

4.  
التعبير عن حب الزوجة يكون باألفعال وليس بتكرار كلمات الحب 

 مرات عديدة 
0.540 0.000 

1.  
كتعبير عن الحب لزوجتي أقوم بعمل وإنجاز األشياء الكبيرة ألن 

 األشياء الصغيرة ليست مهمة
0.646 0.000 

3.  
عند عودتي للمنزل أبدأ مباشرة بسؤال زوجتي ماذا أعدت من 

 طعام 
0.553 0.000 

 0.000 0.639 سؤالي زوجتي عن يومها وماذا حصل فيه يضايقها  .1

2.  
ة مع الزوجة ال يعتبر حاجة مهمة بالنسبة تذكر المناسبات السعيد

 لها   
0.519 0.000 



 
 
 
 

 

 

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط 

 0.000 0.507 ال أخبر زوجتي دائماً أنني سوف أتأخر حتى لو انتظرتني كثيراً   .2

70.  

عندما أشعر بحاجة لالنسحاب واالبتعاد عن المرأة ال أفهمها مسبقا 

بحاجتي إلى بعض الوقت لالختالء بنفسي ألن ذلك من 

  خصوصياتي كرجل

0.556 0.000 

77.  

عندما أكون في العمل فإن اتصالي بزوجتي والسؤال عنها 

والحديث معها حول موضوع ما نقطة سلبية ألنها سوف تتعود 

 على ذلك 

0.623 0.000 

تم حساب االتساق الداخلي لالستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية 

 0.07تبانة، واتضحت بأن جميع فقرات االستبانة دالة إحصائياً عند لالس

 وهذا يشير إلى صدق أداة الدراسة. ،a= 0.01االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 

 ثبات االستبانة:

( 77كما في جدول )تم تقدير ثبات االستبانة على أفراد العينة االستطالعية، باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وكانت النتائج 

 اآلتي:

 ( معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة11جدول )

 معامل الفا المحور

 0.836 االستبانة ككل

 الثبات= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ        

ككل، وهذا يعني أن معامل ( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت جيدة لالستبانة 77يتضح من النتائج الموضحة في جدول )

 الثبات مرتفع.

وبذلك قد تم التأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعلنا على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج     

 واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 استبانة الزوجات:  -1

 صدق استبانة الزوجات: 

 االستبانة بطريقتين: وتم التأكد من صدق

 أوالً: صدق المحكمين: 



 
 
 
 

 

 

 

 من مجموعة على األولية في صورتها تم عرضها حيث المحكمين، صدق على باالعتماد تم تقدير صدق أداة الدراسة

الصدق الظاهري  من للتأكد وذلك التربية بالجامعات السعودية، بكليات من العاملين التدريس وطرق في المناهج المتخصصين

 بنودها، وقد أيد المحكمون أداة الدراسة بصالحيتها للتطبيق دون إجراء تعديالت ذات قيمة. ومراجعة اةلألد

 ثانياً: االتساق الداخلي:

 صدق االتساق الداخلي االستبصار بالفروق السيكولوجية للزوجة:

 ولوجية للزوجة والدرجة الكلية( يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبصار بالفروق السيك11جدول رقم )

 مستوى الداللة معامل االرتباط 

 أوالً: معرفة درجة استبصار الزوج بالفروق العضوية بينه وبين الزوجة

7.  
ال تظهر التجاعيد في الرجل بسرعة ألن جلده أقل سماكة من 

 المرأة
0.435 0.000 

 0.000 0.486 األحبال الصوتية عند الرجل أطول من حبال المرأة الصوتية   .8

3.  
دم الرجل أكثر كثافة من دم المرأة ألن نسبة الكريات الحمراء في 

 دم الرجل أكثر من المرأة
0.697 0.000 

4.  
الرجل يحصل على نسبة اكسجين أكثر من المرأة لذلك يتنفس 

 بصورة أعمق من المرأة
0.784 0.000 

1.  
 الطاقة عند الرجل أكثر من المرأة الختالف درجة حصوله على

 األكسجين عن المرأة
0.724 0.000 

3.  
يمشي الرجل بطريقة مختلفة عن المرأة الختالف حجم وتركيبة 

 العظام أي أن خطاه اطول من خطى المرأة
0.458 0.000 

1.  
العضالت في جسم الرجل أكثر من الشحوم، وهذا يسهل عليه 

 التخلص من الوزن الزائد 
0.481 0.000 

 الزوج بنفسية الزوجةثانياً: معرفة درجة استبصار 

 0.05 0.224 الرجل أقل تقبالً للنقد من المرأة  .7

 0.000 0.297 قابلية الحدس )التوقع والتكهن( عند الرجل أكثر مما عند المرأة  .8

3.  
الرجل ال يهتم بنفسه كثيراً بل يحرص على االهتمام باآلخرين 

 وتقوية العالقات معهم   
0.470 0.000 

4.  
رجل: أمام المدح والثناء على التفوق نقطتان للضعف عند ال

 والتميز، وأمام امرأة ذات أنوثة عالية تستدعي رجولته وتوقظها
0.353 0.000 

 0.000 0.493 طمع الرجل أقل من المرأة ال يريد المزيد ويقنع بما لديه  .1

 0.000 0.438المرأة إرادة موجهة محركة تسعى إلى تحريك إرادة الرجل بينما   .3



 
 
 
 

 

 

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط 

 ة الرجل إرادة فاعلة منفذ

1.  
من سمات الرجل أن لديه تكوين بيولوجي نفسي اجتماعي ويميل 

 لالرتباط العاطفي بأكثر من امرأة  
0.419 0.000 

2.  
رغم التميز الذكوري للرجل لكنه يحمل قلب طفل أو مراهق حتى 

 يدلل من الزوجة
0.464 0.000 

 0.000 0.254 الرجل يحب بعينيه والمرأة تحب بأذنها وقلبها  .2

70.  
العمل والنجاح بالنسبة للرجل يعادل ويساوي األمومة بالنسبة 

 لألنثى  
0.524 0.000 

77.  
محتوى عالقة الرجل بأمه يحدد عالقته بالمرأة بوجه عام سلباً أو 

 إيجاباً  
0364 0.000 

 ثالثاً: معرفة درجة استبصار الزوج بالفروق الذهنية للزوجة

7.  
رعة من حالة التفكير يصعب على دماغ الرجل التحول بس

 والتركيز إلى حالة اإلحساس والعواطف
0.443 0.000 

8.  
دماغ الرجل يحتوي على فصين أيمن وأيسر لهما صفة التخصص 

 كل فص يكون مسؤوال عن أمور معينة 
0.361 0.000 

 0.000 0.628 الرجال أقل من النساء في قوة المالحظة واإلدراك وسعة األفق   .3

4.  
اباً من المرأة ألنه ينظر لألمور بشكل تركيزي الرجل أقل استيع

 وليس بشكل توسعي )ال ينظر لكل أجزاء الموضوع( 
0.603 0.000 

 0.000 0.385 الرجل يميل إلى التلميح والتصريح عن رغباته وغاياته  .1

3.  
الرجل يهتم بالعموميات وليس بالتفاصيل لذلك ال يحيط بكثير من 

 د أو مشكالتهم تفاصيل األماكن واحتياجات األوال
0.488 0.000 

 رابعاً: معرفة درجة استبصار الزوج بالجانب اللغوي للزوجة

7.  
الرجل يفضل الصمت دائماً ويستخدم لغته إلثبات حقيقة أو تحقيق 

 ذات أو تحيق فوز معين  
0.627 0.000 

 0.000 0.722 كالم الرجل مرتب ومتسلسل ويختار كالمه بدقة وواقعية    .8

3.  
كر بصمت بدون صوت مسموع ويخمن الجواب الصحيح الرجل يف

 قبل أن يتحدث  
0.666 0.000 

4.  
إجبار الرجل على الكالم من قبل الزوجة يزيد عنده ال شعورياً 

 مقاومة الحديث  
0.496 0.000 

 0.000 0.444 الرجل كثير الكالم في الخارج وقليل الكالم في المنزل   .1



 
 
 
 

 

 

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط 

 ج بالنقاط التي تحقق النجاح مع زوجتهخامساً: معرفة درجة استبصار الزو

7.  
يجب رفع الكلفة بيني وبين زوجي والستمرار الحب يجب عدم 

 إحاطته بجو من الغموض 
0.497 0.000 

8.  
عندما ينعزل زوجي وحيداً أبادر بتقديم الحل ألنني أخاف عليه 

 وأحاول تلطيف جوه وأقف إلى جانبه  
0.542 0.000 

3.  
ة ما ليحلها يريد مني فقط أن أثق في عندما يفكر زوجي في مشكل

 قدرته على معالجة مشاكلة 
0.350 0.000 

4.  
االهتمام والرعاية بالزوج كثيراً والمبالغة في مساعدته تسعده 

 ويسجل للزوجة كنجاح
0.557 0.000 

1.  
يغار الزوج عندما أفني نفسي في رعاية األطفال والتضحية بكل 

 شيء من أجلهم 
0.397 0.000 

 0.000 0.599 كزوجة أن يكون زوجي في حالة مرافقة مستمرة لي أفضل   .3

1.  
عندما يبتعد زوجي ويصمت لفترة محددة، أطارده بالسؤال 

 واالهتمام من جميع الجوانب حتى أعيده لحالته الطبيعية  
0.656 0.000 

2.  
زوجي سيسمع كالمي عندما يكون فيه ما يدل على مدحه والثناء 

 الرجل    عليه ألن ذلك من طبيعة 
0.405 0.000 

2.  
مساعدة الزوجة زوجها في غير وقتها قد تجعله يشعر باإلهانة ألنه 

 يفهمها بعدم ثقة زوجته به   
0.333 0.000 

 0.000 0.283 يرغب الزوج بأن يكون مصدر ثقة أكثر من الرعاية واالهتمام    .70

77.  

أنزعج من زوجي وأتضايق منه عندما يمر بتقلبات عاطفية ألنه 

تعد وينطوي وينعزل عني وال يستجيب لمشاركتي إنه غير مبالي يب

 بي 

0.440 0.000 

تم حساب االتساق الداخلي لالستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية 

 0.07لالستبانة، واتضحت بأن جميع فقرات االستبانة دالة إحصائياً عند 

 وهذا يشير إلى صدق أداة الدراسة. ،a= 0.01ط دال إحصائياً عند مستوى داللة االرتبا

 ثبات االستبانة:

( 73تم تقدير ثبات االستبانة على أفراد العينة االستطالعية، باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وكانت النتائج كما في جدول )

 اآلتي:



 
 
 
 

 

 

 

 نة( معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات االستبا11جدول )

 معامل الفا المحور

 0.707 االستبانة ككل

        

 الثبات= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ           

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت جيدة لالستبانة ككل، وهذا يعني أن معامل 73يتضح من النتائج الموضحة في جدول )

 الثبات مرتفع.

من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعلنا على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج  وبذلك قد تم التأكد    

 واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها. 1

ت السيكولوجية لدى الزوجة من * النتائج المتعلقة بالسؤال األول؛ والذي ينص على: ما درجة استبصار الزوج باالختالفا

 حيث الفروق العضوية والنفسية والذهنية واللغوية؟    

وقد قام الباحث بإيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات المقياس، وذلك حسب ما يوضحه 

 ( التالي: 74الجدول )

زن النسبي لفقرات المقياس استبصار الزوج باالختالفات ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والو11جدول رقم )

 السيكولوجية لدى الزوجة 

 الفقرات ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 الفروق العضوية 

 65.10 1.0019 1.953 تظهر التجاعيد في المرأة ألن جلدها أسمك من الرجل   .7

 66.96 0.9585 2.009 ال الرجل الصوتية األحبال الصوتية عند المرأة أقصر من حب  .8

3.  
دم المرأة أقل كثافة من دم الرجل ألن نسبة الكريات الحمراء في دم 

 المرأة أقل من الرجل
1.878 0.9969 62.60 

4.  
المرأة تحصل على األكسجين بنسبة أقل من الرجل فيكون عدد مرات 

 التنفس عندها أكبر مما عند الرجل
1.991 1.0007 66.36 

1.  
لطاقة عند المرأة أقل من الرجل الختالف درجة حصولها على ا

 األكسجين عن الرجل
1.710 1.0001 57.00 

 88.76 0.6351 2.663تمشي المرأة بطريقة مختلفة عن الرجل الختالف حجم وتركيبة العظام   .3



 
 
 
 

 

 

 

 أي أن خطاها أقصر من خطى الرجل

1.  
الدفء صيفاً الشحوم عند المرأة تحت الجلد مباشرة لذلك هي تتميز ب

 والبرودة شتاءً 
2.121 0.8984 70.70 

 68.20 0.5905 2.046 الدرجة الكلية الفروق العضوية 

 الفروق النفسية

 50.16 0.872 1.505 المرأة أكثر تقبالً للنقد من الرجل   .7

 64.50 1.002 1.935 قابلية الحدس )التوقع والتكهن( عند النساء أقل مما عند الرجل   .8

3.  
تهتم بنفسها كثيراً على حساب االهتمام باآلخرين وتقوية المرأة 

 العالقات معهم   
2.589 0.812 86.30 

4.  
ال تشعر المرأة بمحورية دور الرجل في حياتها )التبعية والتعلق 

 بالرجل( 
1.916 1.001 63.86 

1.  
المرأة إرادة فاعلة منفذة والرجل إرادة موجهة محركة يسعى إلى 

 نحو الفعل  تحريك إرادة المرأة
2.308 0.955 76.86 

3.  
تشعر المرأة بأنها أقوى من الرجل وأن مكانتها محورية ألنها وعاء 

 للبقاء والعاطفة واللذة 
2.421 0.911 80.70 

 88.80 0.751 2.664 تجمع المرأة بين النقيضين األلم واللذة والحب والكره   .1

2.  
ثبات مشاعرها تركيب المرأة الفسيولوجي والهرموني يساعدها على 

 وقراراتها وسلوكياتها نسبياً 
1.953 1.003 65.10 

2.  
عندما تشعر المرأة في بعض األحيان بالرغبة في الحصول على شيء 

 تفصح عنه ألنها منتبهة الحتياجاتها
2.402 0.920 80.06 

 73.20 0.985 2.196 المرأة غامضة نفسياً ومكشوفة بيولوجياً   .70

 83.16 0.872 2.495 ا وليس بعينها تحب المرأة بأذنها وقلبه  .77

 73.90 0.478 2.217 الدرجة الكلية للفروق النفسية

 الفروق الذهنية

7.  
تتحول المرأة بسرعة وسهولة من حالة التفكير والتركيز إلى حالة 

 اإلحساس والعواطف
2.626 0.783 87.53 

8.  
دماغ المرأة يحتوي على فصين أيمن وأيسر مثل الرجل يعمالن سوية 

 مثل الرجل. الجزئيينوبنفس القدر وليس هناك تخصص في 
1.916 1.001 63.86 

 76.30 0.961 2.289 النساء أفضل من الرجال في قوة المالحظة واإلدراك وسعة األفق   .3

4.  
المرأة أكثر استيعاباً من الرجل ولديها القدرة على اإللمام بالموضوع 

 المطروح أمامها 
1.729 0.967 57.63 



 
 
 
 

 

 

 

 68.83 1.002 2.065 ة تكتفي بالتلميح وال تميل للتصريح عن رغباتها وغاياتها المرأ  .1

 80.06 0.920 2.402 المرأة تفكيرها توسعي تهتم بالتفاصيل وليس بالعموميات   .3

 72.36 0.621 2.171 الدرجة الكلية للفروق الذهنية

 الفروق اللغوية

 73.20 0.985 2.196 تستخدم المرأة اللغة للتعبير عن مشاعرها   .7

 84.43 0.850 2.533 تستخدم المرأة أسلوب التفضيل والمجازات والتعميمات والمبالغات   .8

3.  
المرأة تفكر بصوت مسموع ألن كالمها يشعرها بالتوازن والراحة 

 عندما تكون متضايقة 
2.308 0.955 76.93 

 90.03 0.716 2.701 الحوار والتواصل بالنسبة للمرأة حاجة ضرورية ملحة   .4

1.  
المرأة قليلة الكالم في الخارج وكثيرة الكالم في المنزل لتتواصل مع 

 الزوج  
2.084 1.001 69.46 

 78.83 0.616 2.365 الدرجة الكلية للفروق اللغوية

 72.26 0.377 2.168 الدرجة الكلية للمقياس الخاص بالزوج 

 

 ( إلى ما يلي:74أشارت النتائج في الجدول )

( %32.80ر الزوج باالختالفات السيكولوجية لدى الزوجة من حيث الفروق العضوية كان بوزن نسبي )درجة استبصا .7

وهي تمثل درجة متوسطة من الموافقة على استبصار الزوج باالختالفات السيكولوجية لدى الزوجة من حيث الفروق 

 العضوية.

( %13.20ث الفروق النفسية كان بوزن نسبي )درجة استبصار الزوج باالختالفات السيكولوجية لدى الزوجة من حي .8

وهي تمثل درجة كبيرة من الموافقة على استبصار الزوج باالختالفات السيكولوجية لدى الزوجة من حيث الفروق 

 النفسية.

( %18.33درجة استبصار الزوج باالختالفات السيكولوجية لدى الزوجة من حيث الفروق الذهنية كان بوزن نسبي ) .3

درجة كبيرة من الموافقة على استبصار الزوج باالختالفات السيكولوجية لدى الزوجة من حيث الفروق وهي تمثل 

 الذهنية.

( %12.23درجة استبصار الزوج باالختالفات السيكولوجية لدى الزوجة من حيث الفروق اللغوية كان بوزن نسبي ) .4

 فات السيكولوجية لدى الزوجة من حيث الفروق اللغويةوهي تمثل درجة كبيرة من الموافقة على استبصار الزوج باالختال

أن درجة استبصار الزوج باالختالفات السيكولوجية لدى الزوجة من حيث الفروق )العضوية والنفسية والذهنية واللغوية(  .1

(، وهي تمثل درجة كبيرة من الموافقة على فقرات المقياس، وهذا يشير إلى أن هناك %18.83كان بوزن نسبي )

تبصار من الزوج باالختالفات السيكولوجية لدى الزوجة من حيث الفروق )العضوية والنفسية والذهنية واللغوية( اس

 وبدرجة كبيرة لدى الزوج تجاه زوجته.



 
 
 
 

 

 

 

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني؛ والذي ينص على: ما درجة استبصار الزوجة باالختالفات السيكولوجية لدى الزوج من 

 العضوية والنفسية والذهنية واللغوية؟   حيث الفروق

وقد قام الباحث بإيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات المقياس، وذلك حسب ما يوضحه 

 ( التالي: 71الجدول )

باالختالفات ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات المقياس استبصار الزوجة 11جدول رقم )

 السيكولوجية لدى الزوج

 الفقرات ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 الفروق العضوية 

 66.36 1.004 1.991 ال تظهر التجاعيد في الرجل بسرعة ألن جلده أقل سماكة من المرأة  .7

 86.03 0.817 2.581 األحبال الصوتية عند الرجل أطول من حبال المرأة الصوتية   .8

3.  
دم الرجل أكثر كثافة من دم المرأة ألن نسبة الكريات الحمراء في دم 

 الرجل أكثر من المرأة
2.333 0.947 77.76 

4.  
الرجل يحصل على نسبة اكسجين أكثر من المرأة لذلك يتنفس بصورة 

 أعمق من المرأة
2.124 0.997 70.80 

1.  
ه على الطاقة عند الرجل أكثر من المرأة الختالف درجة حصول

 األكسجين عن المرأة
2.162 0.991 72.06 

3.  
يمشي الرجل بطريقة مختلفة عن المرأة الختالف حجم وتركيبة العظام 

 أي أن خطاه اطول من خطى المرأة
2.886 0.466 96.20 

1.  
العضالت في جسم الرجل أكثر من الشحوم، وهذا يسهل عليه التخلص 

 من الوزن الزائد 
2.771 0.639 92.36 

 80.23 0.502 2.407 رجة الكلية للفروق العضويةالد 

 الفروق النفسية

 77.13 0.953 2.314 الرجل أقل تقبالً للنقد من المرأة  .7

 56.20 0.953 1.686 قابلية الحدس )التوقع والتكهن( عند الرجل أكثر مما عند المرأة  .8

3.  
ية الرجل ال يهتم بنفسه كثيراً بل يحرص على االهتمام باآلخرين وتقو

 العالقات معهم   
2.181 0.988 72.70 

4.  
نقطتان للضعف عند الرجل: أمام المدح والثناء على التفوق والتميز، 

 وأمام امرأة ذات أنوثة عالية تستدعي رجولته وتوقظها
2.867 0.501 95.56 

 54.90 0.940 1.647 طمع الرجل أقل من المرأة ال يريد المزيد ويقنع بما لديه  .1



 
 
 
 

 

 

 

3.  
ادة موجهة محركة تسعى إلى تحريك إرادة الرجل بينما المرأة إر

 الرجل إرادة فاعلة منفذة 
2.619 0.789 87.30 

1.  
من سمات الرجل أن لديه تكوين بيولوجي نفسي اجتماعي ويميل 

 لالرتباط العاطفي بأكثر من امرأة  
2.428 0.907 80.93 

2.  
تى يدلل رغم التميز الذكوري للرجل لكنه يحمل قلب طفل أو مراهق ح

 من الزوجة
2.619 0.789 87.30 

 91.73 0.661 2.752 الرجل يحب بعينيه والمرأة تحب بأذنها وقلبها  .2

 84.73 0.843 2.542 العمل والنجاح بالنسبة للرجل يعادل ويساوي األمومة بالنسبة لألنثى    .70

77.  
محتوى عالقة الرجل بأمه يحدد عالقته بالمرأة بوجه عام سلباً أو 

  إيجاباً 
2.409 0.916 80.30 

 78.96 0.330 2.369 الدرجة الكلية للفروق النفسية 

 الفروق الذهنية

7.  
يصعب على دماغ الرجل التحول بسرعة من حالة التفكير والتركيز 

 إلى حالة اإلحساس والعواطف
2.581 0.817 86.03 

8.  
دماغ الرجل يحتوي على فصين أيمن وأيسر لهما صفة التخصص كل 

 سؤوال عن أمور معينة فص يكون م
2.581 0.817 86.03 

 80.93 0.907 2.428 الرجال أقل من النساء في قوة المالحظة واإلدراك وسعة األفق   .3

4.  
الرجل أقل استيعاباً من المرأة ألنه ينظر لألمور بشكل تركيزي وليس 

 بشكل توسعي )ال ينظر لكل أجزاء الموضوع( 
2.485 0.878 82.83 

 88.56 0.757 2.657 ى التلميح والتصريح عن رغباته وغاياتهالرجل يميل إل  .1

3.  
الرجل يهتم بالعموميات وليس بالتفاصيل لذلك ال يحيط بكثير من 

 تفاصيل األماكن واحتياجات األوالد أو مشكالتهم 
2.867 0.501 95.56 

 86.66 0.382 2.600 الدرجة الكلية للفروق الذهنية

 الفروق اللغوية

7.  
الصمت دائماً ويستخدم لغته إلثبات حقيقة أو تحقيق ذات  الرجل يفضل

 أو تحيق فوز معين  
2.771 0.639 92.36 

 73.33 0.984 2.200 كالم الرجل مرتب ومتسلسل ويختار كالمه بدقة وواقعية    .8

3.  
الرجل يفكر بصمت بدون صوت مسموع ويخمن الجواب الصحيح 

 قبل أن يتحدث  
2.619 0.789 87.30 

4.  
الرجل على الكالم من قبل الزوجة يزيد عنده ال شعورياً مقاومة إجبار 

 الحديث  
2.829 0.562 94.30 



 
 
 
 

 

 

 

 88.56 0.757 2.657 الرجل كثير الكالم في الخارج وقليل الكالم في المنزل   .1

 87.16 0.450 2.615 الدرجة الكلية للفروق اللغوية 

 82.26 0.245 2.468 الدرجة الكلية للمقياس الخاص بالزوجة

 

 ( إلى ما يلي:71أشارت النتائج في الجدول )

( %20.83درجة استبصار الزوجة باالختالفات السيكولوجية لدى الزوج من حيث الفروق العضوية كان بوزن نسبي ) .7

وهي تمثل درجة كبيرة من الموافقة على استبصار الزوجة باالختالفات السيكولوجية لدى الزوج من حيث الفروق 

 ة.العضوي

( %12.23درجة استبصار الزوجة باالختالفات السيكولوجية لدى الزوج من حيث الفروق النفسية كان بوزن نسبي ) .8

 وهي تمثل درجة كبيرة من الموافقة استبصار الزوجة باالختالفات السيكولوجية لدى الزوج من حيث الفروق النفسية.

( %23.33زوج من حيث الفروق الذهنية كان بوزن نسبي )درجة استبصار الزوجة باالختالفات السيكولوجية لدى ال .3

وهي تمثل درجة كبيرة من الموافقة على استبصار الزوجة باالختالفات السيكولوجية لدى الزوج من حيث الفروق 

 الذهنية.

( %21.73درجة استبصار الزوجة باالختالفات السيكولوجية لدى الزوج من حيث الفروق اللغوية كان بوزن نسبي ) .4

 وهي تمثل درجة كبيرة من الموافقة على استبصار الزوجة باالختالفات السيكولوجية لدى الزوج من حيث الفروق اللغوية

أن درجة استبصار الزوجة باالختالفات السيكولوجية لدى الزوج من حيث الفروق )العضوية والنفسية والذهنية واللغوية(  .1

رة من الموافقة على فقرات المقياس، وهذا يشير إلى أن هناك (، وهي تمثل درجة كبي%28.83كان بوزن نسبي )

استبصار الزوجة باالختالفات السيكولوجية لدى الزوج من حيث الفروق )العضوية والنفسية والذهنية واللغوية( بدرجة 

 كبيرة لدى الزوجة اتجاه الزوج.

 

 الزوج بالنقاط التي تحقق النجاح مع زوجته؟ النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث؛ والذي ينص على: ما درجة استبصار

وقد قام الباحث بإيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات المقياس، وذلك حسب ما يوضحه 

 ( التالي: 73الجدول )

ج بالنقاط التي تحقق الزو ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات المقياس استبصار10جدول رقم )

 النجاح مع زوجته

 الفقرات ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

7 
كلما قدمت هدية غالية الثمن لزوجتي كلما حققت لنفسي نقاط نجاح 

 أعلى عندها
2.252 0.972 75.06 



 
 
 
 

 

 

 

 91.90 0.656 2.757 أبادر بتقديم الحل لزوجتي عند شكواها لي ما يضايقها  8

 61.96 0.994 1.859 ال أنصت لزوجتي وال أنظر إليها إال إذا كنت مقتنعاً بما تقول   3

4 
التعبير عن حب الزوجة يكون باألفعال وليس بتكرار كلمات الحب 

 مرات عديدة 
2.626 0.783 87.53 

1 
كتعبير عن الحب لزوجتي أقوم بعمل وإنجاز األشياء الكبيرة ألن 

 همةاألشياء الصغيرة ليست م
2.065 1.002 68.83 

 52.63 0.911 1.579 عند عودتي للمنزل أبدأ مباشرة بسؤال زوجتي ماذا أعدت من طعام  3

 58.26 0.972 1.748 سؤالي زوجتي عن يومها وماذا حصل فيه يضايقها 1

 53.90 0.928 1.617 تذكر المناسبات السعيدة مع الزوجة ال يعتبر حاجة مهمة بالنسبة لها    2

 53.90 0.928 1.617 ال أخبر زوجتي دائماً أنني سوف أتأخر حتى لو انتظرتني كثيراً  2

70 

عندما أشعر بحاجة لالنسحاب واالبتعاد عن المرأة ال أفهمها مسبقا 

بحاجتي إلى بعض الوقت لالختالء بنفسي ألن ذلك من خصوصياتي 

 كرجل 

2.308 0.955 76.93 

77 
صالي بزوجتي والسؤال عنها والحديث عندما أكون في العمل فإن ات

 معها حول موضوع ما نقطة سلبية ألنها سوف تتعود على ذلك 
2.065 1.002 68.83 

 68.16 0.516 2.045 الدرجة الكلية للمقياس  

 

( أن درجة استبصار الزوج بالنقاط التي تحقق النجاح مع زوجته كان بوزن نسبي 73أشارت النتائج في الجدول )

(، وهي تمثل درجة كبيرة من الموافقة على فقرات المقياس، وهذا يشير إلى أن هناك دور كبيرة الستبصار الزوج 68.16%)

 بالنقاط التي تحقق النجاح مع زوجته.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع؛ والذي ينص على: ما درجة استبصار الزوجة بالنقاط التي تحقق النجاح مع زوجها؟

بإيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات المقياس، وذلك حسب ما يوضحه  وقد قام الباحث

 ( التالي: 71الجدول )

( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات استبصار الزوجة بالنقاط التي تحقق النجاح مع 17جدول رقم )

 زوجها

 الفقرات ت
الوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري

الوزن 

 النسبي

7 
يجب رفع الكلفة بيني وبين زوجي والستمرار الحب يجب عدم إحاطته 

 بجو من الغموض 
2.486 0.878 82.00 



 
 
 
 

 

 

 

8 
عندما ينعزل زوجي وحيداً أبادر بتقديم الحل ألنني أخاف عليه 

 وأحاول تلطيف جوه وأقف إلى جانبه  
2.581 0.817 86.03 

3 
في مشكلة ما ليحلها يريد مني فقط أن أثق في عندما يفكر زوجي 

 قدرته على معالجة مشاكلة 
2.714 0.703 90.46 

4 
االهتمام والرعاية بالزوج كثيراً والمبالغة في مساعدته تسعده ويسجل 

 للزوجة كنجاح
1.971 1.004 65.70 

1 
يغار الزوج عندما أفني نفسي في رعاية األطفال والتضحية بكل شيء 

  من أجلهم
2.371 0.932 79.03 

 67.63 1.004 2.029 أفضل كزوجة أن يكون زوجي في حالة مرافقة مستمرة لي  3

1 
عندما يبتعد زوجي ويصمت لفترة محددة، أطارده بالسؤال واالهتمام 

 من جميع الجوانب حتى أعيده لحالته الطبيعية  
1.938 0.991 64.60 

2 
دل على مدحه والثناء عليه زوجي سيسمع كالمي عندما يكون فيه ما ي

 ألن ذلك من طبيعة الرجل    
2.619 0.789 87.30 

2 
مساعدة الزوجة زوجها في غير وقتها قد تجعله يشعر باإلهانة ألنه 

 يفهمها بعدم ثقة زوجته به   
2.048 1.003 68.26 

 89.20 0.740 2.676 يرغب الزوج بأن يكون مصدر ثقة أكثر من الرعاية واالهتمام   70

77 
أنزعج من زوجي وأتضايق منه عندما يمر بتقلبات عاطفية ألنه يبتعد 

 وينطوي وينعزل عني وال يستجيب لمشاركتي إنه غير مبالي بي 
2.543 0.843 84.76 

 78.40 0.391 2.352 الدرجة الكلية للمقياس  

 

ق النجاح مع زوجها كان بوزن نسبي ( أن درجة استبصار الزوجة بالنقاط التي تحق71أشارت النتائج في الجدول )

(، وهي تمثل درجة كبيرة من الموافقة على فقرات المقياس، وهذا يشير إلى أن هناك دور كبيرة الستبصار الزوجة 78.40%)

 بالنقاط التي تحقق النجاح مع زوجها.

ختالفات السيكولوجية وتقليل * النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس؛ والذي ينص على هل هناك عالقة بين االستبصار باال

 الخالفات الزوجية من وجهة نظر الزوج؟

ولإلجابة عن السؤال تم استخدام معامل االرتباط بيرسون للكشف عن العالقة في تقديرات عينة الدراسة لوجهات النظر حول  

( التالي يوضح 72والجدول ) عالقة الستبصار باالختالفات السيكولوجية وتقليل الخالفات الزوجية من وجهة نظر الزوج،

 ذلك:

 



 
 
 
 

 

 

 

 (: نتائج اختبار العالقة بين االستبصار باالختالفات السيكولوجية وتقليل الخالفات الزوجية من وجهة نظر الزوج18جدول )

 المحور
معامل االرتباط 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة
 النتيجة

العالقة بين االستبصار باالختالفات 

 الزوجية السيكولوجية وتقليل الخالفات

0.710 0.783 
غير دالة 

 إحصائيا

 

وهاو  0.783" الجدولية على الدرجة الكلية للمقيااس، ومساتوى داللاة  rالمحسوبة أقل من قيمة " rأن معامل االرتباط بيرسون 

مان وجهاة ، وهذا يعني أنه ال يوجد عالقة بين االستبصار باالختالفاات السايكولوجية وتقليال الخالفاات الزوجياة 0.01أكبر من 

 نظر الزوج.

* النتائج المتعلقة بالسؤال السادس؛ والذي ينص على هل هناك عالقة بين االستبصار باالختالفات السيكولوجية وتقليل 

 الخالفات الزوجية من وجهة نظر الزوجة؟

لوجهاات النظار حاول  ولإلجابة عن السؤال تم استخدام معامل االرتباط بيرسون للكشف عن العالقة في تقديرات عيناة الدراساة

( التاالي يوضاح 72عالقة االستبصار باالختالفات السيكولوجية وتقليل الخالفات الزوجية من وجهاة نظار الزوجاة، والجادول )

 ذلك:

 (: نتائج اختبار عالقة بين االستبصار باالختالفات السيكولوجية وتقليل الخالفات الزوجية من وجهة نظر الزوجة19جدول )

 المحور
ل االرتباط معام

 بيرسون

مستوى 

 الداللة
 النتيجة

العالقة بين االستبصار باالختالفات 

 السيكولوجية وتقليل الخالفات الزوجية

 دالة إحصائيا 0.001 0.837

 

وهاو  0.001" الجدولية على الدرجة الكلية للمقياس، ومساتوى داللاة rالمحسوبة أكبر من قيمة " rأن معامل االرتباط بيرسون 

، وهذا يعني أنه يوجد عالقة بين االستبصار باالختالفات السيكولوجية وتقليل الخالفات الزوجية مان وجهاة نظار 0.01 أقل من

 الزوجة.

 

* النتائج المتعلقة بالسؤال السابع؛ والذي ينص على هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االستبصار 

 ونجاح أساليب التواصل بينهما؟باالختالفات السيكولوجية بين الزوجين، 

ولإلجابة عن السؤال تم استخدام معامل االرتباط بيرسون للكشف عن العالقة في تقديرات عيناة الدراساة لوجهاات النظار حاول 

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االستبصار باالختالفات السيكولوجية باين الازوجين، ونجااح أسااليب التواصال بينهماا، 

 ( التالي يوضح ذلك:80دول )والج

 



 
 
 
 

 

 

 

 (: نتائج اختبار عالقة بين االستبصار باالختالفات السيكولوجية بين الزوجين، ونجاح أساليب التواصل بينهما12جدول )

 المحور
معامل االرتباط 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة
 النتيجة

العالقة بين االستبصار باالختالفات 

السيكولوجية بين الزوجين، ونجاح 

 يب التواصل بينهماأسال

 دالة إحصائيا 0.000 0.112

 

وهاو  0.000" الجدولية على الدرجة الكلية للمقياس، ومستوى داللة  rالمحسوبة أكبر من قيمة " rأن معامل االرتباط بيرسون 

وجية بااين ، وهااذا يعنااي أنااه يوجااد عالقااة ارتباطيااة ذات داللااة إحصااائية بااين االستبصااار باالختالفااات الساايكول0.01أقاال ماان 

 الزوجين، ونجاح أساليب التواصل بينهما.

 

* النتائج المتعلق بالسؤال الثامن، والذي ينص على هل يوجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى استبصار االختالفات 

 الزوجة(؟ -السيكولوجية تعزي لمتغير )الزوج

جاااد فااروق ذات داللااة احصااائية فااي مسااتوى استبصااار إلي اختبااار ت لعينتااين مسااتقلتين ولإلجابااة عاان السااؤال تاام اسااتخدام 

 ( يظهر النتيجة.87الزوجة(، والجدول رقم ) -االختالفات السيكولوجية تعزي لمتغير )الزوج

 الزوجة( -حول مستوى استبصار االختالفات السيكولوجية تعزي لمتغير )الزوج t( يوضح نتائج اختبار 11جدول رقم )

 العدد النوع المجال 
ط المتوس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة
 النتيجة

استبصار الزوجين بالفروق 

 العضوية بينهما

 0.371 8.043 701 الزوج
-4.317 0.000 

داله عند 

 0.108 8.403 701 الزوجة 0.01

استبصار الزوجين بالفروق النفسية 

 بينهما

 0.438 8.810 701 الزوج
-8.422 0.074 

د داله عن

 0.388 8.321 701 الزوجة 0.01

درجة استبصار الزوجين بالفروق 

 الذهنية بينهما

 0383 8.022 701 الزوج
-1.414 0.000 

داله عند 

 0.323 8.337 701 الزوجة 0.01

درجة استبصار الزوجين بالفروق 

 اللغوية بينهما

 0.141 8.311 701 الزوج
-8.101 0.001 

داله عند 

 0.481 8.112 701 جةالزو 0.01

درجة استبصار الزوجين بالفروق 

 بالنقاط التي تحقق النجاح بينهما

 0.183 8.084 701 الزوج
- 4.272 0.000 

داله عند 

 0.324 8.332 701 الزوجة 0.01

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 يتضح من الجدول السابق:

استبصااار الاازوجين بااالفروق راسااة حااول لمتوسااط اسااتجابة عينااة الد tالمحسااوبة أكباار ماان قيمااة الجدوليااة  tمعاماال قيمااة  .7

، وهاذا يعناي أناه يوجاد فاروق ذات داللاة احصاائية فاي درجاة 0.01وهو أقل مان  0.000، ومستوى داللة العضوية بينهما

 الزوجة(، والفروق لصالح الزوجة. -تعزي لمتغير )الزوج استبصار الزوجين بالفروق العضوية بينهما

استبصااار الاازوجين بااالفروق لمتوسااط اسااتجابة عينااة الدراسااة حااول  tقيمااة الجدوليااة المحسااوبة أكباار ماان  tمعاماال قيمااة   .8

، وهاذا يعناي أناه يوجاد فاروق ذات داللاة احصاائية فاي درجاة 0.01وهو أقل مان  0.000، ومستوى داللة العضوية بينهما

 الزوجة.الزوجة(، والفروق لصالح  -تعزي لمتغير )الزوج استبصار الزوجين بالفروق النفسية بينهما

استبصااار الاازوجين بااالفروق لمتوسااط اسااتجابة عينااة الدراسااة حااول  tالمحسااوبة أكباار ماان قيمااة الجدوليااة  tمعاماال قيمااة  .3

، وهاذا يعناي أناه يوجاد فاروق ذات داللاة احصاائية فاي درجاة 0.01وهو أقل مان  0.000، ومستوى داللة العضوية بينهما

 الزوجة(، والفروق لصالح الزوجة. -لمتغير )الزوجتعزي  استبصار الزوجين بالفروق الذهنية بينهما

استبصااار الاازوجين بااالفروق لمتوسااط اسااتجابة عينااة الدراسااة حااول  tالمحسااوبة أكباار ماان قيمااة الجدوليااة  tمعاماال قيمااة  .4

، وهاذا يعناي أناه يوجاد فاروق ذات داللاة احصاائية فاي درجاة 0.01وهو أقل مان  0.000، ومستوى داللة العضوية بينهما

 الزوجة(، والفروق لصالح الزوجة. -تعزي لمتغير )الزوج ر الزوجين بالفروق اللغوية بينهمااستبصا

استبصااار الاازوجين بااالفروق لمتوسااط اسااتجابة عينااة الدراسااة حااول  tالمحسااوبة أكباار ماان قيمااة الجدوليااة  tمعاماال قيمااة  .1

فاروق ذات داللاة احصاائية فاي درجاة  ، وهاذا يعناي أناه يوجاد0.01وهو أقل مان  0.000، ومستوى داللة العضوية بينهما

 الزوجة(، والفروق لصالح الزوجة. -تعزي لمتغير )الزوج استبصار الزوجين بالفروق بالنقاط التي تحقق النجاح بينهما

 

 خالصة النتائج. 0

 من خالل االجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها تم التوصل إلى النتائج التالية:

بصار الزوج باالختالفات السيكولوجية لدى الزوجة من حيث الفروق العضوية والنفسية والذهنية هناك دور كبير الست .7

 واللغوية، من وجهة نظر الزوج.

أن هناك دور كبير الستبصار الزوجة باالختالفات السيكولوجية لدى الزوج من حيث الفروق العضوية والنفسية والذهنية  .8

 واللغوية، وجهة نظر الزوجة. 

 ك دور كبير الستبصار الزوج بالنقاط التي تحقق النجاح مع زوجته.أن هنا .3

 أن هناك دور كبير الستبصار الزوجة بالنقاط التي تحقق النجاح مع زوجها.  .4

 ال يوجد عالقة بين االستبصار باالختالفات السيكولوجية وتقليل الخالفات الزوجية من وجهة نظر الزوج. .1

 الفات السيكولوجية وتقليل الخالفات الزوجية من وجهة نظر الزوجة.يوجد عالقة بين االستبصار باالخت .3

 يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االستبصار باالختالفات السيكولوجية بين الزوجين. .1

يوجد فروق ذات داللة احصائية في درجة استبصار الزوجين بالفروق العضوية بين الزوج والزوجة لصالح الزوجة، كما  .2

وجد فروق في درجة استبصار الزوجين بالفروق النفسية لصالح الزوجة أيضا، كما توجد فروق في استبصار الزوجين ت



 
 
 
 

 

 

 

بالفروق الذهنية لصالح الزوجة، وتوجد فروق في درجة استبصار الزوجين بالفروق اللغوية الزوجة لصالح الزوجة، 

 نقاط التي تحقق النجاح لصالح الزوجة.باإلضافة إلى وجود فروق في استبصار الزوجين بالفروق بال

 

 التوصيات. 7

 في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة توصي الباحث بما يلي:

سانة فأقال، وذوي الفئاات  87اعتماد المحاكم الشرعية دورات إرشادية كشرط إلجراء عقد القران، وخاصاة للفئاة العمرياة  .7

 األقل في المستوى تعليمي.

 دية من قبل المحكمة الشرعية قبل عقد القران تبين واجبات وحقوق الزوج والزوجة.توزيع نشرات إرشا .8

زيادة القرب بين األزواج عن طريق المشاعر واألحاسيس واألفكار، وجميعهاا تعازز التقاارب باين الازوجين، ويسااهم فاي  .3

 نجاح التواصل الزواجي بينهما مما يساهم في تقليل مستوى االختالفات بين الزوجين.

 التواصل والحوار الزوجي هو ركيزة العالقة بـين الـزوجين، لتحقيق التوافق بين الزوجين. .4

 على األزواج أن يتكيفوا مع بعضهم البعض في العادات والحاجات واألهداف والمزاج وما يحبونه وما يكرهونه. .1

يااة مهااارات التواصاال بااين تاادريب متخصااص ماان قباال مراكااز التنميااة االجتماعيااة ومراكااز اإلرشاااد األسااري علااى تنم  .3

 الزوجين.

تطااوير المناااهج بااوزارة التعلاايم وإدراج مااادة تتعلااق بمهااارات التواصاال ضاامن المقااررات التااي تاادرس بالمرحلااة الثانويااة  .1

 للجنسين، وخاصة الحياة الزوجية.

امااة دورات العماال علااى غاارس وترسااي  ثقافااة التفاااوض اإليجااابي لاادى األزواج عامااةً وحااديثي الاازواج ماانهم خاصااةً بإق .2

 تدريبية.
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ب األسري لدى ( تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين كما تدركها الزوجة وعالقتها باالغترا8080) السيدإيمان  ،دراز
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 الجوف للعلوم اإلنسانية

دراسة ميدانية على عينة من  ،( التواصل األسري وانعكاسه على االستقرار األسري8080)نجاح  ،وجمعةسمير  ،المختار

 أعضاء هيئة التدريس المتزوجين بجامعة الزاوية بليبيا

قته ببعض المتغيرات الديموغرافية لدى عينة من النساء ( التواصل الزواجي وعال8080)الشهري، شهرة و الكشكي، مجدة 

 جامعة أسيوط ،مجلة كلية التربية ،في المجتمع السعودي في مرحلة منتصف العمر
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 األدب الحديث 
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 مان، سلطنة ع  والتعليم وزارة التربيةأخصائية تقييم برامج إنماء مهني، 

Email: Latifha81@gmail.com  
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 3 د. حمد بن هالل اليحمدي

 مان، سلطنة ع  أستاذ مساعد، جامعة نزوى

 Email:halyahmadi@yahoo.com 

 

 :الملخص

-عل  خطط وبرامج التعليم العالي  0202هدفت الدراسةة إل  التعر  عل  أرر تصيةياا اتسةةتراتياية الص نية للتعليم 

اد روتم بناء اسةةةةةتبانة تمصنت مي جزئيييز الازء ااوبز البياناا العامة اف. ع مان في سةةةةةلطنة -العلصم التطبيقية أنمصذجا  كلياا

عل  خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية في  0202عينة الدراسةةة، والازء النانيز أرر تصيةةياا اتسةةتراتياية الص نية للتعليم 

( إداريا وأكاديميا ووظائف 037( فقراا. وبلغت عينة الدراسة )7سلطنة ع مان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وتمصن مي )

عل  خطط وبرامج كلياا العلصم  0202راسةةةةز إل  أن أرر تصيةةةياا اتسةةةتراتياية الص نية للتعليم وتصيةةةلت نتائج الد مسةةةاندة.

 ،)الانس، والمسةةةةةم  الصظيسي، وسةةةةةنصاا ال برة(التطبيقية بأرر )كبير(، وعدم وجصد فروق دالة إحصةةةةةائية تعزى للمتغيرااز 

 اا لصالح يحار.ووجصد فروق ذاا دتلة إحصائية تعزى لمتغير المصقع الاغرافي للملي

وفي ضةصء النتائج أويةت الدراسةة بتلميج لاان لتل يت وتقييم الصاقع السعلي، ومتابعة مسايرة خطط وبرامج كلياا 

 .0202العلصم التطبيقية )جامعة التقنية والعلصم التطبيقية(؛ لتتماش  مع خطط وبرامج في اتستراتياية الص نية للتعليم 

 ، جامعة التقنية والعلصم التطبيقية. 0202ياية الص نية للتعليم اتسترات الكلمات المفتاحية:

mailto:Latifha81@gmail.com
mailto:rabeealthuhli@unizwa.edu.om
mailto:halyahmadi@yahoo.com


 
 
  
 

 

 

 

 

The National Education Strategy 2040 and the Impact of its Recommendations on Higher 

Education Plans and Programs in the Sultanate of Oman (Colleges of Applied Sciences as a 

Model( 

 

Abstract 

The study aimed to identify the impact of the recommendations of the National Education 

Strategy 2040 on plans and programs for higher education - Colleges of Applied Sciences as a model 

- in the Sultanate. A questionnaire of two parts was formed. The first part included basic data of the 

study sample, and the second part dealt with the impact of the recommendations of the National 

Education 2040 Strategy on the plans and programs of the Colleges of Applied Sciences in the 

Sultanate of Oman from the point of view of the members of the study sample. It consisted of (7) 

items. The study sample consisted of (237) administrative, academic and support employees. 

The results of the study concluded that the impact of the recommendations of the National 

Strategy for Education 2040 on the plans and programs of the colleges of applied sciences had a 

(significant) effect. Also there were no statistically significant differences due to the variables: 

(gender, job title, years of experience), and there were statistically significant differences due to the 

variable of geographical location for colleges in favor of Sohar. 

In light of the results, the study recommended the formation of committees to diagnose and evaluate 

the actual situation, and to follow up with the plans and programs of the colleges of applied sciences 

(University of Technology and Applied Sciences); to be in line with plans and programs of the 

National Education Strategy 2040. 

Keywords: National Education Strategy 2040, University of Technology and Applied



 
 
  
 

 

 

 

 

 زالمقدمة .1

 

إن المتتبع لمسيرة التعليم العالي في سلطنة عمان يدرك تماما شهد التعليم في سلطنة عمان تطصرا في م تلف مراحله، حيث 

الاهصد العظيمة المبذولة في هذا المااب ت طيطا وتنسيذا، فقد أعدا خططا واضةةةةحة ااهدا  بدءا بالتعليم قبج المدرسةةةةي، ومرورا 

، رم التعليم العالي؛ إلعداد المصادر الص نية، وتزويدها بم تلف المعار  والمهاراا وال براا. واسةتحدرت سلطنة بالتعليم المدرسةي

أ نلئت الملياا المتصسطة للمعلميي والمعلماا،  4890برناماا للمعلميي يقبج خرياي النانصية العامة لمدة عام واحد، وفي عام  عمان

لتربية والتعليم، وتسةةةتقبج خرياي النانصية العامة لمدة عاميي، وبدأ عدد الملياا يزداد ليصةةةج إل  وكانت تتبع في ذلك الصقت وزارة ا

 [. 4وتتصل  وزارة التربية اإلشرا  عليها ] ،4882تسع كلياا في عام 

ما (، وأسند إليها كج 0/4880استحدرت وزارة التعليم العالي بمصجب المرسصم السلطاني السامي رقم ) 4880وفي عام 

يتعلق بةالتعليم العةالي، وبةدأا مرحلةة تطصير جةديةدة لنظةام التعليم العةالي، فارى العمةج عل  تطصير برامج الملياا المتصسةةةةةةطة 

ونصعيتها، وترقية برنامج إعداد المعلميي؛ ليصةةةةبح برناماا بمسةةةةتصى البمالصريصأ ولمدة أربع سةةةةنصاا، وبذلك تحصلت الملياا 

، 4881علماا إل  مسةةةةةةم  كلياا التربية، وأ درجت تحت مظلة وزارة التعليم العالي في عام المتصسةةةةةةطةة إلعداد المعلميي والم

( سنة الماضية في رفد قطاع التعليم بالمعلميي والمعلماا في م تلف الت صصاا والمراحج التعليمية 08واسةتمرا خلب ال)ةةةةةة)

 .  [0]جميعها 

صلةةت كليةةاا التربيةةة جميعهةةا إل  كليةةاا لل 0220وفي عةةام  علصم التطبيقيةةة، فركزا عل  التعليم التطبيقي؛ لتصاكةةب ح 

، وخطةت الصزارة خطصة جةديةدة، فقةد قامت الاهاا الم تصةةةةةةة في هذا [0]التطصراا في ماةالي التمنصلصجيةا والعلصم التطبيقيةة 

ت بالتعليم، ويقصم اسةةةةةةتحد  مالس التعليم؛ لي ت. ومي رم [3] 0243القطةاع باعتماد برنامج قائم عل  التبادب الطلبي في عام 

عل  شةةةةة ونه، وإدارته وتطصيرر، ويرسةةةةةم ال طط واتسةةةةةتراتياياا مي خلب الاهاا الملةةةةةرفة عل  التعليم لم تلف المراحج 

والم سةةسةةاا التعليمية، وفي الصقت نسسةةه كان ت بد مي رسةةم اسةةتراتياية و نية للرتقاء بالتعليم وخلياته فتم ل عي هذا السمر 

 .[0]لس التعليم المستقبلي إنلاء ما

وتصل  مالس التعليم دورا جصهريا في تحقيق ااهدا  التربصية التعليمية بما تسرضةةةةه المرحلة الحدينة مي متطلباا، وبناء 

جسصر التصايج والتعاون، وتصحيدها مع الاهاا ذاا اتختصاص؛ لتحقيق رؤية مستقبلية للتعليم في سلطنة ع مان متمنلة في الرؤية 

 ، باإلضافة إل  اإلشرا  عل  إعداد قانصن للتعليم العالي، والملاريع التنمصية.0202ة الص نية للتعليم واتستراتياي

ونتياة لما تصافر لدى مالس التعليم والاهاا الم تصةةةة مي تقارير عي وجصد بعل النغراا التي تحتال إل  تحسةةةيي، تم 

، وأقيمت ندوة 0240/0243نية شاملة إلعادة هيملة منظصمة التعليم في تبني دراسة إعادة هيملة منظصمة التعليم، فأجريت دراسة و 

رجصع إل  وبالشةةةةملت قطاعاا التعليم جميعها، خرجت بنتائج عل  مسةةةةتصى سةةةةصق العمج، والتعليم المدرسةةةةي والتقني والتطبيقي، 

تم ملحظة أن هناك مسةةةص اا لعملية "، 0240التقرير ال تامي للندوة الص نية "التعليم في سةةةلطنة ع مان الطريق إل  المسةةةتقبج 

التطصير نةابعةة مي وجصد رغراا تتعلق بةالتعليم العةالي، ومي أهمهاز قصةةةةةةصر مصاكبته للمسةةةةةةتاداا العلمية والمعرفية العالمية، 

وضةةةةعف تصافقه مع متطلباا سةةةةصق العمج، وربطه بالماتمع واحتياجاته، باإلضةةةةافة إل  وضةةةةع قانصن ي تت به، وأي ةةةةا أن 

  تاار  م رجاا التعليم العالمية، م رجاته ت



 
 
  
 

 

 

 

وقد كلةست النتائج أن أحد ااسةبال لتلك الململا هي وجصد فاصة ناتاة عي  لبة الساعاا النظرية مقارنة بالساعاا 

التدريبية العملية، مما يسةةةةبب خلل في متطلباا الاصدة ومعاييرها، وتمدأ الطلبة في ت صةةةةصةةةةاا معينة دون الت صةةةةصةةةةاا 

" إل  مامصعة مي التصيةةةياا 0240خلصةةةت الندوة الص نية "التعليم في سةةةلطنة ع مان الطريق إل  المسةةةتقبج  ااخرى، وكذلك

والمقترحاا أهمهاز دراسةةةة واقع سةةةصق العمج واحتياجاته المسةةةتقبلية، وأهمية مصاءمة الم رجاا مع سةةةصق العمج، والتصجه في 

ونتياة لهذر التصيةةياا واتقتراحاا كان مي ال ةةرور  إعادة النظر  المرحلة القادمة نحص إنلةةاء مراكز بحنية ت تت بالتعليم،

 [.1في برامج وخطط م سساا التعليم العالي، ووضع نظام للمساءلة والحصافز، ومعايير وم شراا للاصدة ]

م بعنصان "التعلي 0247ومع تتابع الدراسةةةةةة والتقييم لسةةةةةد النغراا، وتاصيد الم رجاا، كلةةةةةست الندوة التي عقدا في 

والتصجهاا التنمصية وفرص التصظيف الحالية والمستقبلية في سصق العمج"، عي رغراا دلت عليها الم شراا المسحية لمتطلباا 

سةةةةةةصق العمج، وتممي الم رجاا مي المهاراا المطلصبة، واسةةةةةةتقصةةةةةةاء وجهاا نظر أربال ااعماب تبيي أن هناك تدنيا لدى 

والتحليليةةة، والمهةةاراا المتةةابيةة والمحةادرةةة بةةاللغةةة اإلناليزيةةة، والمهةةاراا القيةةاديةةة،  ال ريايي في المهةةاراا النقةةديةةة والمنطقيةةة

وإناةاز المهةام. وتطرق أربةال ااعماب لتحدياا تصظيف ال ريايي، ومي أهمهاز نقت ال برة والمهاراا ااسةةةةةةاسةةةةةةية، وعدم 

 يال الصتء الصظيسي. وأجر  مسح خخر عي اتن با ، والعزو  عي العمج في القطاع ال اص، والر بة في أجصر مرتسعة، و

مةدى رضةةةةةةا الم رجةاا عي برامج التعليم العةالي التي ت هلهم للن را  في سةةةةةةصق العمةج فمةانةت النتائج متدنية في المهاراا 

الممتسةبة، ويةعصباا تمنلت في حصةصب حملة الدبلصم عل  وظائف أكنر، وفي مدة زمنية أقج مي حملة البمالصريصأ، واشةترا  

 [.6صد ال برة، وقلة الصظائف المرتبطة بالت صت ]وج

وفي إيدار خخر لمالس التعليم والذ  حمج عنصانز "أبرز الملاريع التي أشر  عل  إعدادها مالس التعليم" تصيج  

التعليمية   سسااإل  التركيز نلر التعليم الاامعي والزيادة الممية، مع عدم اتهتمام باصدة التعليم، وجصدة النظام، واتهتمام بالم

"التعليم العالي في ظج  0249[، ومي التحدياا التي واجهت التعليم العالي كما ورد في إيةةدار عام 0] 0240وخايةةة قبج عام 

المعرفة والتنمية المسةةةةةةتدامة" ومي أبرز التحديااز قلة بحص  ااكاديمييي العلمية التطبيقية، وندرة المت صةةةةةةصةةةةةةيي في التقانة، 

ييي العمانييي وخاية في الت صصاا الدقيقة، ووجصد تحدياا مالية أدا إل  رفع نصال الساعاا ااكاديمية في وندرة ااكاديم

 [.0كلياا العلصم التطبيقية ]

كانت نتال عملية اسةةةتقراء لمسةةةيرة التعليم الماضةةةية، واسةةةتلةةةرا  للغد التعليمي القادم،  0202والرؤية الص نية للتعليم 

ق أولصياا البلد، وبما يتناسةةةةةةب واإلمماناا المتاحة، ومبنية عل  تلةةةةةة يت ااوضةةةةةةاع الراهنة وتحليج والتصجهاا العالمية وف

في ديسةةةةةمبر  0202الم شةةةةراا والبياناا الممية والنصعية المتصفرة، فمان حريا بالسةةةةةلطنة أن تلةةةةمج اللانة العليا لرؤية ع مان 

[، وتم  ةةت عي الرؤية اتسةةتراتياية الص نية 7] – ورعار حسظه هللا برئاسةةة يةةاحب الاللة السةةلطان هينم بي  ارق  0243

هيز إدارة التعليم، التحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحج التعليمية وقطاعاا ( اسةةةتراتياياا فرعية 1وتمصنت مي ) 0202للتعليم 

 العمج، بناء الاصدة في التعليم، البحث العلمي والتطصير، تمصيج التعليم.

 :مشكلة الدراسة. 1.1

، كان ت 0202تياة الدراسةةاا التقييمية التي تم الصقص  عليها، وكازء مي عملية شةةاملة و نية لصةةيا ة رؤية ع مان ن

بةد مي يةةةةةةيةا ةة وريقةة شةةةةةةاملة ومتماملة لمنظصمة التعليم أي ةةةةةةا، تترجم هذر الرؤية للصقص  في وجه هذر التحدياا مي جهة، 



 
 
  
 

 

 

 

يق تنمية مسةةتدامة، وفرا الميان الص ني الم هج المفء في سةةصق العمج المحلي واترتقاء بمسةةتصى التعليم مي عدة زوايا؛ لتحق

سةةةمت ملمح اتسةةةتراتياية الص نية للتعليم  هادفة إل  بناء  0202والدولي، وتحقيق المنافسةةةة الدولية مي جهة أخرى. ومي هنا ر 

 لم تلسة. مصارد بلرية تمتلك المهاراا اللزمة للن را  في مياديي الحياة وااعماب ا

لم تمي وليدة اللحظة، بج نتياة ت طيط استراتياي؛ للعمج عل  تقييم واسع للصاقع  0202واتسةتراتياية الص نية للتعليم 

َج ال براا المحلية والدولية ] [، ومسةةةتسيدا مي التاارل ااخرى، بحيث تصةةةبح المرجع والمصجه 3التعليمي، جامعا هذا التقييم ج 

 [.  9مالس التعليم ] تحت اشرا  0247تطصراا بالقطاع التعليمي، واعتمدا رسميا عام والمرشد للتغيراا وال

ومي خلب الدراسةةاا والتقارير المحلية والدولية تبيي لدى الباحنيي أن التعليم العالي يصاجه العديد مي التحدياا، تتال  

لك عدم وضةةةةةةصط ال طط، وضةةةةةةعف عملياا الرقابة، في إدارة التعليم والتي تممي في اآلتيز تعدد الاهاا الملةةةةةةرفة عليه، كذ

والحاجة إل  اتسةةةةتقلب اإلدار  والمالي. وفيما ي تت بالطلبة والم رجااز  مصا التعليماا ال ايةةةةة بالتحاق الطلبة وعدم 

مج. ع تصحيدها، وضةةعف التدريب، وقلة التنصع في الت صةةصةةاا والتنصع اتقتصةةاد ؛ مما نتج عنه الزيادة العددية للباحنيي عي

وبالنسةةبة للاصدة تمنلت في ضةةعف إكسةةال الطلبة مهاراا وكساياا التسمير ات بداعي، والبحث العلمي، ونقت البياناا ال ايةةة 

بسةةةةةصق العمج وبالنسةةةةةبة للبحث العلمي الحاجة إل  رفع نسةةةةةبة التعميي في المساءاا البحنية، ودعم البحث العلمي، وأما تحدياا 

 عتماد التعليم العالي بلمج كبير عل  التمصيج الحمصمي. التمصيج فمانت في اآلتيز ا

وأما الدراسةاا في )اليصنسمص( حللت واقع التعليم العالي، وكان أبرز التحدياا التي أشارا لها أن تمصيج التعليم العالي 

 إعةداد الطةالب العربيفي أكنر البلةدان العربيةة يعتمةد عل  الحمصمةة، وعةدم وجصد تنصع في البرامج ااكةاديميةة، وضةةةةةةعسهةا في 

باللةةمج الايد مما يسةةاعدر عل  النااط في سةةصق العمج، وأن دور البحص  شةةبه معدوم. ومي النتائج التي تصيةةلت إليها الدراسةةة 

ضةةرورة يةةيا ة اسةةتراتياياا و نية للتعليم العالي تسةةتهد  )التمصيج، والم رجاا، والبحص (، ورفع نسةةبة مسةةاهمة القطاع 

 [.8  نظام جصدة ]ال اص، والحاجة إل

[ التي كلةةست عي التحدياا التمصيلية لقطاع 42ومي خلب ات لع عل  الدراسةةاا السةةابقة ومنهاز دراسةةة البحراني  ]

التعليم العالي التي اسةةةتدعت الحاجة إل  العمج عل  تنصيع التمصيج؛ بسةةةبب إل  ندرة اتسةةةتنمار البحني أو تقديم اتسةةةتلةةةاراا أو 

لحج  0202الم سةةسةةاا التعليمة الحمصمية، وأويةةت الدراسةةة ب ةةرورة تنسيذ اتسةةتراتياية الص نية للتعليم التدريب بمقابج في 

أويت بتصحيد منهاية عملية ت طيط نظم المعلصماا اتستراتياية  [44]ودراسةة الحصسنية والاابر  والعتيقي ملةملة التمصيج، 

ا بلةمج مسةتمر مع وضعها كأولصية عند ييا ة استراتياية التعليم ال ايةة بسةصق العمج بيي م سةسةاا التعليم العالي وتطصيره

 العالي.

 أسئلة الدراسة. 2.1
  وفي ضصء ما سبق، يممي أن تتبلصر ململة الدراسة باإلجابة عي التساؤتا اآلتيةز

ان مي وجهة خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية في سةةلطنة ع معل  ، 0202اتسةةتراتياية الص نية للتعليم ما أرر تصيةةياا  .4

 نظر أفراد عينة الدراسة؟



 
 
  
 

 

 

 

هج تصجد فروق ذاا دتلة إحصةةائية عند مسةةتصى دتلة  .0 α 0.05  اتسةةتراتياية لتقديراا عينة الدراسةةة ارر تصيةةياا

عا تب راسةةةةةخطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية في سةةةةلطنة ع مان مي وجهة نظر أفراد عينة الدعل   0202الص نية للتعليم 

 لمتغيراا الدراسة )الانس، المسم  الصظيسي، سنصاا ال برة، المصقع الاغرافي للملياا(؟

 أهداف الدراسة:. 3.1

 تهد  هذر الدراسة إل  تحقيق ما يليز 

خطط، وبرامج كلياا العلصم التطبيقية في سةةةلطنة عل   0202اتسةةةتراتياية الص نية للتعليم أرر تصيةةةياا  التعر  عل  .4

 . وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ع مان مي

الملةةف عي وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةائية عند مسةةتصى دتلة  .0 α 0.05  لتقديراا عينة الدراسةةة، أرر تصيةةياا

خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية في سةةةةلطنة ع مان، مي وجهة نظر أفراد عل   0202اتسةةةةتراتياية الص نية للتعليم 

 تبعا لمتغيراا الدراسة )الانس، المسم  الصظيسي، سنصاا ال برة، المصقع الاغرافي للملياا(.الدراسة؛ عينة 

 الدراسة: أهمية. 1.1
 تت ح أهمية هذر الدراسة فيما يليز 

  ااهمية النظرية 

  لصم عل  خطط وبرامج كلياا الع 0202أتاحت هذر الدراسةةةة اسةةةتملةةةا  أرر تصيةةةياا اتسةةةتراتياية الص نية للتعليم

 التطبيقية في سلطنة ع مان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. 

  وعلقتها ب طط وبرامج  0202أبرزا هذر الدراسةةةة برامج جديدة ذاا نصعية مي خلب اتسةةةتراتياية الص نية للتعليم

 التعليم العالي بلمج عام والتطبيقي بلمج خاص.

 ومحاورها،  0202ى اسةتاابتها للستراتياية الص نية للتعليم كلةست هذر الدراسةة عي بعل النغراا في البرامج، ومد

 وما ورد في كلياا العلصم التطبيقية.

 ااهمية التطبيقيةز كلست هذر الدراسة عيز 

  جصانب القصة وال ةةةةعف في عملية الربط بيي خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية، وملةةةةاريع وبرامج اتسةةةةةتراتياية

 ن تسهم في تل يت الصضع في هذا المااب.، وأ0202الص نية للتعليم 

  مي المتصقع أن تسيد نتائج هذر الدراسةةةةةة يةةةةةناع القرار في ات اذ التدابير اللزمة؛ لمصاءمة ال طط والبرامج ال ايةةةةةة

 .0202بملياا العلصم التطبيقية مع اتستراتياية الص نية للتعليم 

 حدود الدراسة: .1.1

 تقتصر الدراسة عل  الحدود التاليةز 

في سلطنة ع مان، مي خلب اتستراتياياا التالية )إدارة  0202الحدود المصضصعيةز تدرأ اتستراتياية الص نية للتعليم  .4

تمصيةةج -البحةةث العلمي والتطصير  –بنةةاء الاصدة في التعليم  –التحةةاق الطلبةةة بةةالتعليم العةةالي وقطةةاعةةاا العمةةج  –التعليم 

  ريعها عل  خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية.التعليم العالي(، وأرر تصيياتها وملا



 
 
  
 

 

 

 

 الةةةحةةةدود الةةةبلةةةةةةةةريةةةةز  ةةةبةةةقةةةت الةةةدراسةةةةةةةةةة عةةةلةةة  اإلداريةةةيةةةي وااكةةةاديةةةمةةةيةةةيةةةي والةةةصظةةةائةةةف الةةةمسةةةةةةةةةانةةةدة فةةةي  .0

 كلياا العلصم التطبيقية في سلطنة ع مان.

بقا سةةةا يةةةحار( –عبر   –نزوى  –يةةةللة  –الحدود الممانيةز  بقت الدراسةةةة في كلياا العلصم التطبيقية في )يةةةصر  .3

 والاامعاا التقنية والعلصم التطبيقية حاليا.

 م.0202/0204الحدود الزمانيةز  بقت الدراسة في خريف  .0

 مصطلحات الدراسة .6.1

[ ايةطلحا بأنها "تحديد أهدا   صيلة المدى، وخط سةير للم سسة لتصج إل   اياتها عل  40اتسةتراتيايةز عرفها الحال ] -4

ار البديج اانسةب مي بيي البدائج المتاحة، وات اذ القراراا المسةتقبلية، واتستسادة مي اإلمماناا المدى البعيد، مي خلب اختي

 المتاحة والمساءاا والقدراا المتصفرة، واختيار النمط الملئم".

 مماناا،ويعرفها الباحنصن إجرائياز عل  أنها اختيار وتحديد المسةةةار، أو ااسةةةلصل اانسةةةب مي قبج الم سةةةسةةةة مسةةةت دمة اإل -

 والصسائج المتاحة لتحقيق أهدافها الطصيلة المدى.

في سةةلطنة ع مانز هي" المرجع ااسةةاسةةي اعماب الت طيط في مااب التربية والتعليم في  0202اتسةةتراتياية الص نية للتعليم  -

 [.43سلطنة ع مان في العقديي القادميي" ]

القابج للتنسيذ إذا ا تبع ااسلصل العلمي في الت طيط ووضع الت طيط في [ "هي التصةصر الصاقعي 40ال ططز عرفها مريزيق ] -0

يصرة برنامج قابج للتنسيذ ومحدد ال طصاا والمراحج والزمان والممان، أو هي نتال عملية الت طيط بلمج يصف بالتسصيج 

 الطريقة التي سص  تتبع مي أجج تحقيق ااهدا ".

 ؛ لتحقيق ااهدا  المسةةتهدفة للمسةةتهد  في فترة زمنية محددة، وتحديد كيسية ويعرفها الباحنصن عل  أنها مسةةار تنسيذ -

 تحقيق اانلطة مي خلب المصارد البلرية والمادية؛ لتحقيق الغاياا في مدة زمنية في إ ار اإلجراءاا المحددة.

لطريقة التي ينبغي أن تتبع في البرامجز "قائمة مي المصاد الدراسةةةةةية مصةةةةةحصبة بجشةةةةةاراا منهاية، ومرفقة بتعليماا حصب ا -0

 [.41عملية التدريس" ]

ويعرفهةةا البةةاحنصن إجرائيةا هي عبةةارة عي المصاد التةدريسةةةةةةيةةة، وااكةةاديميةة، والبحنيةةة التي تطرحهةةا المليةةاا والاةةامعةةاا في  -

اء الملياا، وتصةةةةادق المراحج الدراسةةةةية الاامعية، سةةةةصاء الاامعية ااول ، أو العليا، والتي يتم اعتمادها مي قبج مالس أمن

عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتبتمار، والتي تزود الطلبة بالمعار  والمهاراا اللزمة للن را  في سةةةةةةصق 

العمج؛ حسةةةب م هلتهم وت صةةةصةةةاتهم وفقا تحتياجاا سةةةصق العمج، والتي يتطلب منهم اجتيازها للحصةةةصب عل  الم هج. 

 استاابة أفراد عينة الدراسة لألداة التي يعدها الباحث.ويتم معرفة ذلك مي خلب 

  التصييااز يعرفها الباحنصن إجرائيا عل  أنها المقترحاا والحلصب التي مي المأمصب ااخذ بها وتنسيذها. -

 



 
 
  
 

 

 

 

 :اإلطار النظري .2

امية مي المغسصر جاءا نتياة ت طيط اسةتغرق سةنصاا  صيلة، ونبعت مي دعصة س 0202اتسةتراتياية الص نية للتعليم 

للعمج عل  تقييم واسع للصاقع التعليمي، جامعا  0244/0240له بجذن هللا تعال  ياحب الاللة السلطان قابصأ بي سعيد في عام 

ج ال براا المحلية والدولية ] [، ومسةتسيدا مي التاارل ااخرى سةصاء المتزامنة أو السابقة لها لصضع إ ار تستقي 3هذا التقييم ج 

لياا التحسةيناا والتحديناا لهذا القطاع المهم وخاية ما ي تت بمصاردها البلرية، ولم تركز فقط عل  الاانب البلر  منه عم

بج تعدته للهتمام بمافة التسايةةيج، ولم تغسج الاصانب ااخرى وخايةةة العمرانية منها لزيادة الطاقاا اتسةةتيعابية، وتسعيج نظام 

 اا الحالية والمستقبلية، الاصدة اللاملة، ومصاجهة التحدي

كان هناك تصجيه  0223بحيث تصةةةةةةبح المرجع والمصجه والمرشةةةةةةد للتغيراا والتطصراا بالقطاع التعليمي، وفي عام 

، وتم تحليلها 0202 – 0226مباشةةةةر مي قمبج مالس الصزراء لمالس التعليم العالي سةةةةابقا إلعادة يةةةةيا ة اسةةةةتراتياية التعليم 

، واعتمدا رسةةةةميا  0202أن تم تغييرها بلةةةةمج جذر ، وتبلصرا عنها اتسةةةةتراتياية الص نية للتعليم  ومراجعتها وتنقيحها إل 

مالس التعليم، وجاء هذا الملةروع؛ لينصةب مع ملةروع إعادة دراسة هيملة منظصمة التعليم في بصتقة  تحت اشةرا  0247عام 

 [.  0ج تتعدار إل  اإلقليمية رم العالمية ]التمامج لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، ت تقف عند حد المحلية ب

، والتي انبنقت منها أسةةةةةةس عامة وخمس 0202ومي منطلق التحدياا يةةةةةةيغت أهدا  اتسةةةةةةتراتياية الص نية للتعليم 

 استراتياياا فرعية هيز 

سيرتهم خلب م أوتز وضةع نظام فعاب إلدارة وحصكمة قطاع التعليم، رانياز وضع نظام فعاب لعملية تسهيج انتقاب الطلبة

الدراسية ويصت إل  التحاقهم بااعماب الم تلسة، رالناز تاصيد النظام التعليمي، رابعاز العمج عل  رفع المهاراا البحنية وضمان 

 0202ديمصمتها، خامسةةةاز وضةةةع مصةةةادر فعالة ومسةةةتدامة للتمصيج. وعل  إرر هذر ااهدا  قامت اتسةةةتراتياية الص نية للتعليم 

 مةةةة كةةةانةةةت بةةةمةةةنةةةابةةةة الةةةمةةةعةةةايةةةيةةةر الةةةمةةةحةةةمةةةمةةةة الةةةتةةةي تةةةقةةةصم عةةةلةةةيةةةهةةةا عةةةمةةةلةةةيةةةة الةةةتةةةنةةةسةةةيةةةذعةةةلةةة  أسةةةةةةةةةس عةةةا

 [ز46]

ااسةةةةاأ ااوبز إ ار عمج جديد للتعليم؛ لبناء نظام عمج متمامج له مي حيث العمج عل  الت طيط اتسةةةةتراتياي، ورسةةةةم  -

 سياساته، ووضع قصانينه وإنلاء جهاا رقابية.

عل  رفع الاصانةةب اإلداريةة الم تلسةة منةج، القةدراا وال براا والمهةاراا في  ااسةةةةةةاأ النةانيز بنةاء القةدراا، والتركيز -

 المصارد البلرية؛ لتاصيد نصعية العمج.

نقج المسةة ولياا للم سةةسةةاا التعليمية، والتصجه إل  اللمركزية أكنر مي المركزية، وإعطاء اتسةةتقللية  ااسةةاأ النالثز -

 المرنة في أداء المهام.

تبني أسةةةةلصل مبني عل  الم رجاا بجحدا  تغيير في منظصمة التعليم؛ لتاصيد م رجاا النظام التعليمي،  عزااسةةةةاأ الراب -

 ورفع كساءته التنافسية، وكساياا الطلبة.



 
 
  
 

 

 

 

وااسس العامة خنسة الذكر مهدا الطريق لصيا ة خمس استراتياياا فرعية هيز إدارة التعليم، التحاق الطلبة وتقدمهم 

عليميةةةة وقطةةةاعةةةاا العمةةةج، بنةةةاء الاصدة في التعليم، البحةةةث العلمي والتطصير، تمصيةةةج التعليم، وتم تنةةةاوب عبر المراحةةةج الت

 [ز46اتستراتياياا السرعية بليء مي التسصيج في المبحث التالي ]

 االستراتيجية األولى: إدارة التعليم. 

التعليم مي حيث المهام المصكلة إل  كج جهة  تهد  هذر اتسةةةةةتراتياية إل  إبراز نصعية العلقة للاهاا المسةةةةة ولة عي

مي هذر الاهاا؛ لتحقيق ااهدا  العليا. وخرجت بعدة تصيةةياا؛ لزيادة الساعلية في الاانب اإلدار  والسني، ومي أهمهاز إعادة 

 قانصن خاصهيملة المهام واتختصةةةايةةةاا المنص ة بصزارة التعليم العالي، وإشةةةرافها عل  التعليم الحمصمي وال اص، ووضةةةع 

لتنظيم العمج، وتقصيم أعمالها، والتصيةةية بجنلةةاء جامعة حمصمية ت ةةم كلياا العلصم التطبيقية والملياا التقنية، وتطبيق اللةةسافية 

 والمساءلة والرقابة والعدالة والتلاركية في إدارة م سساا التعليم العالي واإلدارة المالية، 

مانية للعتماد ااكاديمي بلةةمج رسةةمي، بينما  وإسةةناد مسةة ولية وضةةع نظام اعتماد م سةةسةةاا التعليم العالي للهيئة الع 

إيةةةدار التراخيت لم سةةةسةةةاا التعليم العالي مي اختصةةةاص وزارة التعليم العالي، وتدريب وتمميي المصادر إداريا وفنيا وتقنيا 

 لتسيير ش ونها وتهيئتها لإلدارة الذاتية مستقبل.

 ق الطلبة، وتقدمهم عبر المراحل التعليمية وقطاعات العمل.االستراتيجية الثانية: التحا

تهد  هذر اتسةةتراتياية إل  تسةةهيج اإلجراءاا في عملية انتقاب الطلبة عبر المراحج الم تلسة، وحصةةصلهم عل  العمج 

، 0231 ( بحلصب عام%12المناسةةةب حسةةةب الت صةةةت، ومي أبرز تصيةةةياتهاز رفع نسةةةبة انتسةةةال الطلبة للتعليم العالي إل  )

والعمج عل  ت صةةةيت مقاعد لذو  اتحتياجاا ال ايةةةة، وتقديم التسةةةهيلا وال دماا لهم، وإعادة النظر في اللةةةر  ال اص 

بسةي اتلتحاق بالتعليم العالي، ووضةع خلية لربط وزارة التربية والتعليم بصزارة التعليم العالي بما يمسج سهصلة انتقاب الطلبة بلمج 

ي بةالقيةاأ لسحت قةدراا الطلبةة المقبليي عل  مرحلة التعليم العالي، ومركز خخر لتقديم التصجيهاا سةةةةةةلس، إنلةةةةةةاء مركز معن

ال ةايةةةةةةة بةالصظائف، وزيادة الصعي النقافي بأهمية العمج ال اص، وتقديم برامج تدريبية للطلبة أرناء مرحلة التعليم العالي عل  

 المستقبلية. شر  أن ت ربط الت صصاا بمهاراا سصق العمج الحالية و

 االستراتيجية الثالثة: بناء الجودة في التعليم. 

تهد  هذر اتسةةةتراتياية إل  رفع جصدة التعليم مي خلب نظامه وم رجاته؛ ليصةةةج إل  المسةةةتصياا الدولية وينافسةةةها، 

اا ، وتطصير القدروأبرز تصيةةةةةياتهاز وضةةةةةع برامج وأنظمة للعتماد ااكاديمي تتماشةةةةة  مع متغيراا وتطصراا التعليم العالي

المحلية والص نية بما يتناسةةب واشةةترا اا الاصدة، والعمج عل  تحديث اإل ار ال اص بتصةةنيف الم سةةسةةاا التعليمية، واعتماد 

التصةةةنيف المعيار ، والعمج عل  متابعة أداء الهيئاا ااكاديمية بما يتصافق مع نظام الاصدة، وتطصير وتحديث البرامج النصعية؛ 

لبة باللمج المتقي لسصق العمج، وتصسيع مظلة التعاون بيي الم سساا التعليمية والم سساا العالمية؛ للستسادة وتبادب لتأهيج الط

 ال براا، وإنلاء لاان للمتابعة الميدانية للم رجاا وتقييمها، وتعزيز التقانة بلمج إياابي.

 

 



 
 
  
 

 

 

 

 االستراتيجية الرابعة: البحث العلمي والتطوير.

راتياية إل  إيااد كساءاا بحنية و نية تتصةةةةةةف بالديمصمة، وتت ذ مي المعرفة منهاا، وبهذا تتممي مي أن تهد  هذر اتسةةةةةةت

تغذ  اقتصةةةةةاد سةةةةةلطنة ع مان، وأبرز تصيةةةةةياتها ما يأتيز تصافق خطط البحث العلمي وبرامج التعليم العالي مع اتسةةةةةتراتياية الص نية 

؛ لتصةةةةةةبح جةامعاا بحنية ذاا معايير دولية، دعم البحص  العلمية ماديا مي القطاعيي ، نقةج الاةامعةاا في الماةاب البحني0202للتعليم 

الحمصمي وال ةاص، رفع نسةةةةةةبة الملةةةةةةاركاا في الملةةةةةةاريع ال ايةةةةةةة بالبحث العلمي، وإنلةةةةةةاء مراكز تتبن  نتائج البحص  العلمية 

اإلنسةةةةةةانية، ودعم الملةةةةةةاريع البحنية للطلبة، وتعزيز واسةةةةةةتنمةارهةا، العمةج عل  زيةادة معدتا البحص  العلمية والتمنصلصجية والعلصم 

 اتتصاب بيي الم سساا التعليمية البحنية والاهاا المعنية بالبحث واتستسادة منها. 

 االستراتيجية الخامسة: تمويل التعليم. 

اتها هيز وأبرز تصيةةي تهد  هذر اتسةةتراتياية إل  تصفير وتنصع مصةةاد التمصيج للتعليم، والحرص عل  ديمصمة هذا التمصيج،

وضةةةةةةع خطة للتمصيج، ومصازنة اإلنساق بيي التعليم المدرسةةةةةةي والتعليم العالي، إيااد نظام تمصيلي وخلياا محددة يلةةةةةةر  عليه مالس 

 مالتعليم، نقج إدارة اللةةة ون المالية للم سةةةسةةةاا التعليمية، وإعادة النظر لل دماا الماانية المقدمة في الم سةةةسةةةاا التعليمية، وتصةةةمي

برامج للمسةاعداا لبعل السئاا مي الطلبة وإيااد مصةادر لتمصيلهم، إشةراك القطاع ال اص في تمصيج التعليم، واستنمار ال دماا التي 

 تقدمها الم سساا التعليمية بما يعصد بالنسع الماد  للتعليم.

 التجارب العربية والدولية في مجال االستراتيجيات الوطنية للتعليم.

لع والبحةث عي تاةارل بعل الةدوب للسةةةةةةتسادة مي هذا المااب، نصرد بعل التاارل، مقارنيي بينها مي خلب ات 

مةانيةة مي حيةث اامصر الملةةةةةةتركةة والم تلسة. فقد ارتمزا رؤية  للتعليم في دولة قطر عل  "بناء نظام  0232وبيي التاربةة الع 

[، وبهذا النظرة هدفت إل  التصجه إل  47م التعليمية في العالم" ]تعليمي يصاكب المعايير العالمية العصةةرية، ويصاز  أف ةةج النظ

اقتصةةاد قائم عل  المعرفة، والتنافسةةية والعالمية والاصدة، ورفع قدراا الم سةةسةةاا التعليمية، ورفع كساءاا مصاردها البلةةرية، 

 [.49واتهتمام بالبحث العلمي عل  أن يتصافق مع معايير الاصدة اللاملة ]

الهادفة إل  التحصب إل  ماتمع  0232ملمةة العربية السةةةةةةعصدية في وضةةةةةةع اتسةةةةةةتراتياية الص نية للتعليم وتاربةة الم

المعرفةة، والتلةةةةةةايع عل  اتسةةةةةةتنمةار اامنج لل دماا التعليمية والبحنية، وتصةةةةةةميم المناهج ااكاديمية وفق المعايير العالمية 

ا كانت هناك تاربة واسةةةتراتياية خايةةةة للتعليم العالي لإلماراا العربية [. بينم48الحدينة، واتسةةةتنمار في المصارد البلةةةرية ]

م، وتهةد  إل  تمميي الطةالةب بةالمهةاراا والقدراا السنية والعلمية 0232المتحةدة، وهي اتسةةةةةةتراتيايةة الص نيةة للتعليم العةالي 

لدوب التنافس الدولي، واستسادا مي تاارل ا المطلصبة، عي  ريق تطصير برامج أكاديمية أكنر إبداعا وابتمارا ترتقي إل  تحقيق

وال براا ااخرى السةباقة؛ لصةةيا ة اسةةتراتيايتها، ومي بيي ما ترمي إليه اترتقاء بالبحث العلمي ونظام الاصدة، وبناء اقتصةةاد 

ل ةةمان مسةةاهمته،  مبادرة لتنسيذ هذر اتسةةتراتياية منها مبادرةز الاصدة الص نية، ومالس للقطاع ال اص 33معرفي، وتم تحديد 

 [.02وتحديد اتحتياجاا الصظيسية، ودعم البحث العلمي، وتطصير البرامج ااكاديمية و يرها ]

وهذا بالنسةةبة للدوب اإلقليمية، وهناك أي ةةا تاارل عالمية كانت رائدة في مااب التعليم العالي، اسةةتسادا منها التاربة 

مةانيةة في التعليم العةالي، فمي النمةاذل الت ي يحتةذى بهةا، نمصذل مةاليزيا التي تممنت مي النهصا واترتقاء بقطاعها التعليمي، الع 

فقد عملت عل  تأهيج مصا نيها مي عدة جصانب عقلية، وروحية، وإنسةةةانية، وجسةةةمية، وتصحيدهم عل  الر م مي تعدد ااعراق، 



 
 
  
 

 

 

 

و رست فيهم ضرورة التحلي بأخلقياا العمج،  فزودا المصا ي بالمهاراا والمعار  مي خلب التعليم، والتدريب، وات بداع،

كمةا عملةت عل  تطصير إدارة التعليم الةذ  كةان قصميةا مركزيةا. وعل  هةذا ااسةةةةةةاأ  صرا براماها وملةةةةةةروعاتها وخططها 

( إدارة تعليم عل  عدد 40التعليمية، ولم تمتف بالتطصير بج وضةةعت خطة إرشةةادية؛ ل ةةمان تنسيذ ما وضةةعته باصدة عل  مدار )

وتياتها، وخصةةةصةةةت الحمصمة نسةةةبة مي إيراداتها لتمصيج التعليم وتطصيرر والبحص  التربصية، ومرحلة التعليم العالي، وقد سةةةار 

[، وقد 04( مسةةارااز ااكاديمي، والسني، والمهني، وتتمتع م سةةسةةاتها باتسةةتقللية المالية واإلدارة الذاتية ]3التعليم العالي في )

دة كما يذكر أحد الباحنيي فيقصبز إن نظرة ماليزيا كانت راقبة فلم تمتف بالتحاق الطلبة بالتعليم؛ انها تدرك تقت هذر التاربة إشةةا

 [.00أنه ليس كافيا لنمصها اتقتصاد  بج كرست جهصدها لتاصيدر ]

ع ليصنسةةةةمص( في وضةةةةوفي سةةةةياق الحديث عي التاارل الرائدة نذكر جهصد منظمة اامم المتحدة للتربية والعلصم والنقافة )ا

( هدفا للصيةةةصب إل  التنمية المسةةةتدامة، وهذا يتحقق 47، وفي مسةةاعيها للق ةةةاء عل  السقر وضةةعت )0232رؤية التعليم حت  عام 

صةةةةةةت الهد  رقم ) ( للتعليم، وتمنج في تصفير التعليم الايد للاميع، وتزويد اللةةةةةةبال بالمهاراا المهنية والتقنية 0بالتعليم أوت، ف  

عل  الصظائف المناسةةةبة، والق ةةةاء عل  اامية، وإنلةةةاء المرافق التعليمية التي ت دم جميع فئاا الماتمع، وزيادة فرص  للحصةةةصب

 [.8المنح الدراسية للدوب النامية المقدمة مي الاهاا الدولية، وزيادة أعداد المساءاا التدريسية ]

 الدراسات السابقة. 3

دراسةةة هدفت إل  إبراز دور المرشةةديي في تدريب الطلبة الاامعييي  Thiry & Laursen [03]جرا رير  ولصرسةةي أ

عل  الممارسةةاا العلمية الصةةحيحة للبحص  العلمية، ومدى تساعج المرشةةديي مع  لبتهم، وأدوار المرشةةديي السعلية. اسةةت دم المنهج 

ل  في م سستيي بحنيتيي، وتصيلت الدراسة إل  (  البا في المرحلة الاامعية ااو73الصيسي، والمقابلا لعينة مي الطلبة عددهم )

أن حاجاا وتصقعاا الطلبة ت تلف في البحص  العلمية في المرحلة الاامعية ااول  عي الطلبة ذو  ال برة، وأبرزا دور المرشديي 

رتقاء   العلمية في اتفي رفع النقةة لةدى هةذر السئةة؛ لتممينهم مي إجراء البحص  العلميةة بةالطريقةة العلمية الصةةةةةةحيحة، ودور البحص

 بمصاهب الطلبة.

[ بدراسةةةة هدفت إل  التعر  عل  الدور الصاقعي لملياا العلصم التطبيقية في سةةةلطنة ع مان في مااتا 00قام العلص  ]

( مي منسصبي هذر 402التنمية المعرفية، حيث اسةت دم الباحث المنهج الصيةسي، واسةت دم اسةتبانة، وتمصن ماتمع الدراسةة مي )

ملياا مي إدارييي وأكاديمييي، وتصيةةلت الدراسةةة إل  أن دور كلياا العلصم التطبيقية قص  في إعداد اافراد، ودورها متصسةةط ال

في تنمية ماتمع المعرفة وتصليدها، وأظهرا وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةةائية في كج مي تقديراا الانسةةةةيي لدور الاامعة في 

 إعداد اافراد لصالح الذكصر.

[ بدراسةةةةةة هدفت إل  التعر  عل  واقع كلياا التربية بالسةةةةةصدان في إيةةةةةلط التعليم وفق اادوار 01ا هللا ]قام عص

المتاددة، واسةت دم المنهج الصيةسي التحليلي، حيث قام بتحليج التقارير واإلحصةاءاا الرسمية، وتصيلت الدراسة إل  ضرورة 

والدعم والتمصيج المسةةتمر، وضةةعف في مسةةتصى الم رجاا، وعزو   مطابقة المباني للمصايةةساا العالمية مي حيث اتتسةةاع،

 الطلبة المتميزيي عي اتلتحاق بملياا التربية، وقصصر في المناهج الدراسية. 



 
 
  
 

 

 

 

[ دراسةةةةةةة هدفت إل  إي ةةةةةةاط الدور السعلي لملياا العلصم التطبيقية التابعة لصزارة التعليم العالي 06وأعد اللةةةةةةمر  ]

، 0202ر في سةةةةةلطنة ع مان في تحقيق التنمية المسةةةةةتدامة، والدور المأمصب حسةةةةةب اسةةةةةتراتياية التعليم والبحث العلمي واتبتما

واسةت دم الباحث المنهج الصيةسي التحليلي، وقام ببناء اسةتبانة للدراسة، وتمصنت عينة الدراسة مي ااساتذة ااكاديمييي حيث بل  

ة ع مان، وتصيةةةلت الدراسةةةة إل  ضةةةعف الدور الصاقعي لملياا العلصم (، شةةةملت كلياا العلصم التطبيقية في سةةةلطن492عددهم )

(، وعلقة 3.77(، وخدمة الماتمع )0.04التطبيقية في تحقيق التنمية المسةةتدامة، وبلغت المتصسةةطاا لمج مي الدور ااكاديمي )

(، 3.89تحقيق التنمية المستدامة ) (، وبل  المتصسط العام للتحدياا التي تصاجهها في0.03الت صةصةاا ااكاديمية بسصق العمج )

 مليرا إل  درجة عالية مي التحدياا. 

الصادرة  0232-0240[ دراسة هدفت إل  تحليج ونقد ال طة اتستراتياية للتعليم قبج الاامعي 07وأجرى إسةماعيج ]

في  د ضعف منهاي واضحعي وزارة التربية والتعليم بمصةر، واسةت دم المنهج الصيةسي التحليلي، وتصيةلت الدراسة إل  وجص

وريقة ال طة اتسةةةتراتياية، وعدم انسةةةاام ال طة، وااهدا ، والمبادم العامة لمرحلة التعليم، واتفتقار لتحليج البيئتيي الداخلية 

 وال ارجية للنظام التعليمي وفق اللرو  العلمية التي تطلبها عملية التل يت والتحليج.

سةةةةةة هدفت إل  الملةةةةةف عي إسةةةةةهام البرنامج ااكاديمي المحاسةةةةةبي بالاامعاا [ درا09أجرى حال ااميي، وأبصتمة ]

، اسةةةت دم الباحنان المنهج الصيةةةسي التحليلي، 0232السةةةعصدية؛ إلحدا  نمص في مااب ريادة ااعماب والملةةةروعاا وفق رؤية 

 قرة، ( ف07( فقرة، والنانية مي )47ودراسة الحالة، وقاما ببناء استبانتيي ااول  ممصنة مي )

(، وتصيةةلت الدراسةةة 10(، وااكاديمييي )192وتمصن ماتمع الدراسةةة مي  لبة جامعة خالد بالسةةنة النهائية جميعهم )

إل  وجصد علقة بيي البرنامج ااكاديمي للمحاسةةبة وتزويد الطلبة بالمعار  والمهاراا للةةغج وظائف المحاسةةبة، وأنه ت تصجد 

 م.0232والملروعاا وفق رؤية  علقة بيي البرنامج وريادة ااعماب

 :التعقيب على الدراسات السابقة

يلحظ مي خلب الدراسةةةاا السةةةابقة، أن الدراسةةةة الحالية مي وجهة نظر الباحنة تتميز بأنها أوب دراسةةةة تتناوب اتسةةةتراتياية 

ياا التطبيق لتصجيهاتها وملةةةةاريعها وأرر تصيةةةةياتها عل  خطط وبرامج التعليم العالي مي جهة، ومدى تصافق عمل0202الص نية للتعليم 

عل  أرا الصاقع مي جهةةة أخرى، مي خلب الصقص  عل  خطط وبرامج كليةةاا العلصم التطبيقيةةة التي يسترا أن تمصن منبنقةةة عي 

ة تراتياي. إت أن الدراسةةةة الحالية تتلةةةابه مع معظم الدراسةةةاا التي ركزا في كنير منها عل  اتسةةة0202اتسةةةتراتياية الص نية للتعليم 

، إت أن ما 0202[ الذ  تناوب اتسةةتراتياية الص نية للتعليم 06الص نية للتعليم بلةةمج عام وتتلةةابه بلةةمج خاص مع دراسةةة اللةةمر  ]

والذ  تم في عام  0202[ أنها تأتي بعد اتعتماد النهائي للسةةةتراتياية الص نية للتعليم 06يميز الدراسةةةة الحالية عي دراسةةةة اللةةةمر  ]

 .0241في حيي أن الدراسة السابقة أجريت قبج اعتماد اتستراتياية وبياناتها تعصد إل  ما قبج عام  ،0247

 أوجه التشابه واالختالف:

[، ودراسة 06، ودراسة اللمر  ][01]المنهايةز اسةت دمت معظم الدراسةاا المنهج الصيةسي التحليلي منج دراسة عصا هللا  .4

، المنهج الصيةةةةةسي، في حيي أن منهاية هذر الدراسةةةةةة كانت المنهج [00]العلص  ، كما اسةةةةةت دمت دراسةةةةةة [07] إسةةةةةماعيج

 الصيسي.



 
 
  
 

 

 

 

 Thiry & Laursenعل  تحليج ورائق، ورير  ولصرسةةةي  [07] ، ودراسةةةة إسةةةماعيج[01]العينةز  بقت دراسةةةة عصا هللا  .0

 دارييي والصظائف المسةةةةاندة بملياا بقت عل  عينة مي الطلبة، في حيي  بقت عينة هذر الدراسةةةةة عل  ااكاديمييي واإل[ 03]

 العلصم التطبيقية.

[، 06ااداةز اسةت دمت الدراسةة الحالية اتسةتبانة، وهي ااداة ذاتها المعتمدة في أ لب الدراسةاا السةابقة منج دراسةة اللمر  ] .3

 تحليج محتصى. [07]، ودراسة إسماعيج [01]في حيي است دمت دراسة عصا هللا 

ا السةةابقةز تم الرجصع إل  الدراسةةاا السةةابقة كمراجع مهمة في اادل النظر  لم تلف فصةةصب اتسةةتسادة مي الدراسةةا

 الدراسة، وفي تسسير النتائج. 

 الطريقة واإلجراءات. 1

 منهج الدراسة:  .1.1

 است دم الباحنصن المنهج الصيسي وذلك لملءمته  بيعة أهدا  الدراسة.

 مجتمع الدراسة:. 2.1

ع منسةةةةةصبي كلياا العلصم التطبيقيةز )اإلدارييي وااكاديمييي والصظائف المسةةةةةاندة( فيز تمصن ماتمع الدراسةةةةةة مي جمي 

 (.833)يللة، يصر، عبر ، نزوى، يحار( في سلطنة ع مان، والبال  عددهم )

 عينة الدراسة: . 3.1

ماتمع اايةةةلي ( مي ال%01( مي اإلدارييي وااكاديمييي والصظائف المسةةةاندة بما نسةةةبته )037مصنت عينة الدراسةةةة مي )ت

 ( يصضح تصزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيراا الدراسة.4للدراسة. والادوب )

تصزيع أ فراد عينة الدراسة وفقا لمتغيراا الدراسة(: 1جدول )

 النسبة المئوية )%( العدد المتغير نوع المتغير

 ذكر الجنس

 أنن 

138 

99 

%58.2 

%41.8 

 %422 237 المجموع

 إدار  يالمسمى الوظيف

 أكاديمي

 وظائف مساندة

78 

120 

39 

%32.9 

%50.6 

%16.5 

 422 237 المجموع

 سنصاا فأقج 8 سنوات الخبرة

 سنة 49 –سنصاا  42

 سنة فأكنر 48

85 

81 

71 

%35.8 

%34.2 

%30.0 

 %422 237 المجموع

 يصر الموقع الجغرافي

 عبر 

50 

51 

%21.1 

%21.5 



 
 
  
 

 

 

 

 يللة

 يحار

 نزوى

26 

62 

48 

%11.0 

%26.1 

%20.3 

 100 237 المجموع

 أدوات الدراسة   .1.1

لإلجابة عل  أسئلة الدراسة، وتحقيق أهدافها، تم بناء أداة الدراسة؛ لامع البياناا. وتم الرجصع إل  القراراا الصزارية، 

، وعدة دراساا منها دراسة 0202والتعاميم المنظمة، وخطط الملياا الحالية والمستقبلية، والرجصع إل  اتستراتياية الص نية للتعليم 

حيث تمصنت أداة الدراسة في يصرتها ااولية مي جزئيييز الازء ااوبز البياناا ااساسية افراد عينة الدراسة. . [06]اللمر  

مي  عل  خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية في سلطنة ع مان 0202والازء النانيز أرر تصيياا اتستراتياية الص نية للتعليم 

، محايد 0، مصافق =1( فقراا، وتم تبني تدرل ليمرا ال ماسي )مصافق بلدة =8وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وتمصن مي )

 (.0لمعرفة وجهة نظر أفراد عينة الدراسة )الملحق  (؛4،  ير مصافق بلدة =0،  ير مصافق =3=

 صدق األداة

في الدراسةةة، تم عرضةةها في يةةصرتها ااولية عل  مامصعة مي  للتحقق مي الصةةدق الظاهر  لسقراا ااداة المسةةت دمة

( يصضةح ذلك. وات سمق عل  يدق ااداة، وإجراء بعل 4(، والملحق )43المحمميي مي ذو  ال برة واتختصةاص، والبال  عددهم )

 التعديلا.

 االستبانة بصورتها النهائية

بز تناوب البياناا ااسةةةاسةةةية. الازء النانيز أرر تصيةةةياا تمصنت ااداة في يةةةصرتها النهائية مي جزئيييز الازء ااو

عل  خطط وبرامج كليةاا العلصم التطبيقية في سةةةةةةلطنة ع مان مي وجهة نظر أفراد عينة  0202اتسةةةةةةتراتيايةة الص نيةة للتعليم 

 ( فقراا.7الدراسة تمصن مي )

 صدق االتساق الداخلي

ق اتتسةةةاق الداخلي بيي محاور ااداة وذلك بحسةةةال معاملا تم اسةةةت دام معامج اترتبا  بيرسةةةصن؛ للتحقق مي يةةةد

 اترتبا  بيي درجة كج محصر والمحاور ااخرى.

عل   0202قياأ الصدق باست دام قياأ اتتساق الداخلي بيي فقراا أداة أرر تصيياا اتستراتياية الص نية للتعليم  (:2جدول )

 ع مان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسةخطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية في سلطنة 

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة الجزء الثالث

أثر توصيات 

االستراتيجية الوطنية 

على خطط  2212للتعليم 

وبرامج كليات العلوم 

4 

0 

3 

0 

2.99 

2.82 

2.99 

2.86 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 



 
 
  

 

 
 

 

التطبيقية في سلطنة 

ُعمان من وجهة نظر 

 أفراد عينة الدراسة

1 

6 

7 

2.86 

2.90 

2.98 

0.00 

0.00 

0.00 

 

عل  خطط وبرامج  0202( وجصد اتسةةةةاق داخلي بيي أرر تصيةةةةياا اتسةةةةتراتياية الص نية للتعليم 0يتبي مي الادوب )

يدب عل  ( مما 2.24كلياا العلصم التطبيقية في سةةةلطنة ع مان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسةةةة، وفقراتها عند مسةةةتصى دتلة )

 أن ااداة قابلة للتطبيق.

 ثبات األداة

تم حسةةةةال اتتسةةةةاق الداخلي لسقراا ااداة، وتم التحقق والتنبت مي الصةةةةدق الظاهر  لها، و بقت ااداة بعد إجازتها مي 

اتتسةةةةاق ( مصظسا مي منتسةةةةبي الملياا؛ للتأكد مي رباتها، وكذلك اسةةةةت دام م شةةةةراا 32المحمميي عل  عينة اسةةةةتطلعية عددها )

( حيث حللت فقراا ااداة، إذ أن معامج اترتبا  يمنج دتلة للصةةةدق بالنسةةةبة لمج فقرة Alpha Cronbachالداخلي ألسا كرونباخ )

 (3والمقياأ الذ  تنتمي إليه، وهذا ما يصضحه الادوب )

 معامج ألسا كرونباخ(: 3جدول )

 ألفا كرونباخ المحاور الجزء

عل   0202اتسةةةةةةتراتياية الص نية للتعليم  تصيةةةةةةياامعامج النباا الملي )الازء النانيز أرر 

مةان مي وجهة نظر أفراد عينة  خطط وبرامج كليةاا العلصم التطبيقيةة في سةةةةةةلطنةة ع 

 الدراسة(. 

2.86 

 

ميع فقراا الازء النالث (. وهذا يدب عل  أن معاملا النباا لا2.86( أن معامج ألسا كرونباخ )3يلحظ مي الادوب )

 جاءا عالية، وهص دليج واضح عل  أن المقياأ يالح لغرا الدراسة نتياة رباته.

 :إجراءات الدراسة .1.1

 بعد اختيار المصضصع بدأ السريق البحني بامع اادبياا والدراساا السابقة المرتبطة بالمصضصع. .4

 بعد ذلك تم ييا ة الململة البحنية وكتابة الم طط البحني. .0

 بعد ذلك بدأ العمج ببناء أداة الدراسة وييا تها في يصرتها ااولية. .3

 تم تحميم ااداة مي قبج أكاديمييي م تصيي.  .0

تم يةةةيا ة ااداة في يةةةصرتها النهائية، بعد ااخذ بملحظاا المحمميي، رم تطبيقها عل  عينة اسةةةةتطلعية لمعرفة دتتا  .1

 الصدق والنباا. 

، وتحليلها واسةةةةت رال spssة عل  العينة المسةةةةتهدفة، رم جمع اتسةةةةتباناا، وإدخالها في برنامج بعد ذلك تم تطبيق الدراسةةةة .6

 النتائج وكتابة التصيياا.

 



 
 
  

 

 

 

 

 :متغيرات الدراسة .6.1

 الانس )ذكر، أنن (. .4

 المسم  الصظيسي )إدار ، أكاديمي، الصظائف المساندة(.  .0

 المصقع الاغرافي للملياا )يللة، يصر، عبر ، نزوى، يحار(. .3

 :النتائج ومناقشتها. 1

 عيار تصحيح النتائجم

 تةةةم تةةةحةةةديةةةد الةةةمةةةدى لةةةمةةةقةةةيةةةاأ لةةةيةةةمةةةرا الةةة ةةةمةةةاسةةةةةةةةي الةةةمةةةطةةةبةةةق فةةةي ااداة، حةةةيةةةث تةةةم حسةةةةةةةةةال الةةةمةةةدى 

=  2.9+  4(، وإضافة الناتج عل  أقج قيمة )2.9=  1/ 0(، وقسمته عل  عدد الحدود المطلصبة لتحديد  صب السئة )0=  4 – 1)

 ب المعادلة التاليةزللحصصب عل   صب السئة حس(؛ 4.9

) صب السئة = 
 أكبر قيمة − أيغر قيمة

أكبر قيمة
  =

1−5 

5
  =2.9) 

 ( يصضح معيار الحمم عل  السقراا حسب مدى المتصسط الحسابي، وفيما يلي عرا نتائج الدراسة مرتبة حسب أسئلتهاز0والادوب )

 يمعيار الحمم عل  السقراا حسب مدى المتصسط الحساب(: 1جدول )

 األثر مدى المتوسط الحسابي

 (4.9أقج مي  - 4)مي

 (0.6أقج مي - 4.9)مي

 (3.0أقج مي  - 0.6)مي 

 (0.0أقج مي  - 3.0)مي 

 (1 - 0.0)مي 

 قليج جدا

 قليج

 متصسط

 كبير

 كبير جدا

على خطط  2212والذي نص على: "ما أثر توصؤؤؤؤؤؤيات االسؤؤؤؤؤؤتراتيجية الوطنية للتعليم أوال: النتائج المتعلقة بالسؤؤؤؤؤؤوال األول 

 وبرامج كليات العلوم التطبيقية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟"

لإلجابة عي هذا السةةةة اب تم اسةةةةت رال المتصسةةةةطاا الحسةةةةابية، واتنحرافاا المعيارية، والرتبة لتقديراا أفراد عينة 

عل  خطط وبرامج كلياا  0202للتعليم  الدراسةةة عل  كج فقرة مي فقراا الازء النالث مي أرر تصيةةياا اتسةةتراتياية الص نية

( فقراا؛ لتحديد أرر تصيةياا اتستراتياية الص نية للتعليم 7العلصم التطبيقية مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسةة والبال  عددها )

ل  ء ععل  خطط وبرامج كليةةاا العلصم التطبيقيةةة مي وجهةةة نظر أفراد عينةةة الةةدراسةةةةةةةة، حيةةث تم ترتيبهةةا تنةةازليةةا بنةةا 0202

 ( يصضح تلك النتائج.1المتصسطاا الحسابية، والادوب )

عل  خطط  0202المتصسةةةةطاا الحسةةةةابية واتنحرافاا المعيارية والرتبة وأرر تصيةةةةياا اتسةةةةتراتياية الص نية للتعليم (: 1جدول )

مان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  وبرامج كلياا العلصم التطبيقية في سلطنة ع 



 
 
  

 

 

 

 

رقم 

 الفقرة

رتبة 

 الفقرة

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 األثر

3 

 

1 

 

ت قيم ال طط والبرامج بمليةاا العلصم التطبيقيةة عل  أسةةةةةةس مسةةةةةةتمدة مي 

 .0202اتستراتياية الص نية للتعليم 

3.48 

 

0.94 

 

 كبير

 

1 

 

2 

 

 ةتبني كلياا العلصم التطبيقية خططها وبراماها وفق اتسةةتراتياية الص ني

 .0202للتعليم 

3.46 

 

0.92 

 

 كبير

 

7 

 

3 

 

ت طصر خطط وبرامج كليةةاا العلصم التطبيقيةةة بمةةا يتصافق مع المتغيراا 

 الحدينة.

3.46 

 

1.00 

 

 كبير

 

ت بن  البرامج التعليمية بملياا العلصم التطبيقية بأسةةةةاليب علمية حدينة وفق  0 0

 .0202اتستراتياية الص نية للتعليم 

3.43 

 

0.96 

 

 كبير

6 

 

تةتةصافق خطط وبرامج كليةةةاا العلصم التطبيقيةةةة مع متطلبةةةاا التنميةةةة  5

 المستدامة في السلطنة.

3.43 

 

0.99 

 

 كبير

 

4 

 

6 

 

تتسةةةةم خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية المصاكبة لتصيةةةةياا ومحاور 

 بقدرتها عل  رفع كساءة ال ريايي. 0202اتستراتياية الص نية للتعليم 

3.43 

 

0.92 

 

 كبير

 

تبني خطط وبرامج كليةاا العلصم التطبيقية المصاكبة لتصيةةةةةةياا ومحاور  7 5

القدراا والمهاراا اللزمة لمصاجهة  0202اتستراتياية الص نية للتعليم 

 التحدياا المستقبلية.

 كبير 0.93 3.41

 كبير 0.87 3.44 المتصسط الحسابي العام للسقراا

 

( أ  بأرر كبير، حيث جاء 3.09 -3.41اا الحسةةةةةةابية للسقراا تراوحت بيي )( أن المتصسةةةةةةطة1يت ةةةةةةح مي جةدوب )

عل  خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية وفقا لتقديراا عينة  0202المتصسةط العام ارر تصيةياا اتستراتياية الص نية للتعليم 

ت قيم ال طط والبرامج  ( التي نصةةةها "3)(، أ  بأرر كبير، وجاءا السقرة2.97(، وبانحرا  معيار  )3.00الدراسةةةة بمتصسةةةط )

" في المرتبة ااول  كأعل  فقرة بمتصسةةةةط 0202بملياا العلصم التطبيقية عل  أسةةةةس مسةةةةتمدة مي اتسةةةةتراتياية الص نية للتعليم 

العلصم ( التي نصةةةةةةها "تبني كلياا 4(، وبأرر كبير يليها في المرتبة النانية السقرة )0.94(، وانحرا  معيةار  )3.09حسةةةةةةابي )

(، 0.92(، وانحرا  معيار  )3.46" بمتصسةةةط حسةةةابي )0202التطبيقية خططها وبراماها وفق اتسةةةتراتياية الص نية للتعليم 

( التي نصةةةةةةهةا "ت طصر خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية بما يتصافق مع 7وبةأرر كبير يليهةا في المرتبةة النةانيةة ممرر السقرة )

( في المرتبة ااخيرة 5(، وبأرر كبير كذلك، وجاءا السقرة )4(، وانحرا  معيار  ).063ط حسابي )المتغيراا الحدينة" بمتصس

القدراا  0202التي نصةها "تبني خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية المصاكبة لتصيياا ومحاور اتستراتياية الص نية للتعليم 

 (، وبأرر كبير.0.93(، وانحرا  معيار  )3.41سط حسابي )والمهاراا اللزمة لمصاجهة التحدياا المستقبلية" بمتص

تلةةةير نتائج الدراسةةةة إل  أن جميع السقراا جاءا بأرر كبير، حيث جاء المتصسةةةط العام ارر تصيةةةياا اتسةةةتراتياية 

يج يممي تعلعل  خطط وبرامج كليةاا العلصم التطبيقيةة مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسةةةةةةة بأرر كبير، و 0202الص نيةة للتعليم 

تلك النتياة بصجصد الرقابة المباشةةةةرة مي قبج الاهاا اإلشةةةةرافية بالمديرية العامة لملياا العلصم التطبيقية، التي تعن  باإلشةةةةرا  

 عل  التعليم الاامعي بالسلطنة، واإلداراا العليا بملياا العلصم التطبيقية، 



 
 
  

 

 

 

 

ز  المباشةةةةر لصزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتبتمار؛ وربما كل هاتيي الاهتيي ت  ةةةةعان لإلشةةةةرا  التسصةةةةيلي المرك

، ومي 0202 وعليةه ت بد أن تمصن أنمصذجا للم سةةةةةةسةةةةةةاا التعليمية ااخرى في اتباعها لتطبيق اتسةةةةةةتراتياية الص نية للتعليم

 .وزيرة التعليم العالي المحتمج أن يعصد السبب أن مدراء البرامج بالملياا الذيي يرتبطصن ارتبا ا مباشرا بممتب معالي

( في المرتبةةة ااول  بةةأرر كبير، ويممي تعليةةج ذلةةك إل  أن أفراد العينةةة كةةانصا يلحظصن قيةةام لاةةان 3وجةةاءا السقرة )

المتابعة بعمج دراسةةةةةاا تتبعيه لل طط وأررها عل  الطلبة؛ وان أسةةةةةس التقييم وبنصدر المتبعة منبنقة مي اتسةةةةةتراتياية الص نية 

( التي نصةةةةةةها "ت طصر خطط 7( بأرر كبير، وفي المرتبة النانية ممرر السقرة )4، وجاءا في المرتبة النانية السقرة )0202للتعليم 

وبرامج كلياا العلصم التطبيقية بما يتصافق مع المتغيراا الحدينة" بأرر كبير، وقد يعزى ذلك إل  ضرورة أن تتماش  هذر ال طط 

( في المرتبة ااخيرة 1تحيد عنها؛ انها معرضة للاهاا الرقابية والمساءلة، وجاءا السقرة ) والبرامج مع هذر اتستراتياية وت

بةأرر كبير، لربمةا يرجع ذلةك إل  وجصد أجهزة وأدواا حةدينةة قةد تسةةةةةةبق ااجهزة واادواا في اللةةةةةةركاا، وإل  تعييي الهيئة 

مسةةةةتصى مما يسةةةةهم في التركيز عل  بناء القدراا والمهاراا، ااكاديمية ذاا المساءة العالية، مع تاهيز ورش عل  قدر عالي ال

 التي أشارا إل  ضعف دور كلياا العلصم التطبيقية في تحقيق التنمية المستدامة. [06]وت تلف هذر الدراسة مع دراسة اللمر  

مسؤؤؤؤؤتوى داللة  والذي نص على: "هل توجد فروق ذات داللة إحصؤؤؤؤؤائية عند ثانيا: النتائج المتعلقة بالسؤؤؤؤؤوال الثاني α 0.05

على خطط وبرامج كليات العلوم التطبيقية تبعا لمتغيرات  2212لتقديرات عينة الدراسؤؤؤة ألثر توصؤؤؤيات االسؤؤؤتراتيجية الوطنية للتعليم 

 الدراسة )الجنس، الموقع الجغرافي للكليات(؟"

اتنحرافاا المعيارية لمج مي )الانس، المسةةةةم  الصظيسي، لإلجابة عل  هذا السةةةة اب تم اسةةةةت رال المتصسةةةةطاا الحسةةةةابية و

سةةنصاا ال برة، المصقع الاغرافيل للملياا(، للملةةف عي دتتا السروق بيي المتصسةةطاا الحسةةابية لتقديراا أفراد العينة، فتم اسةةت دام 

لدلراسةةة، وتم اسةةت دام تحليج التبايي ااحاد  ( للنصع اتجتماعي للمقارنة بيي متصسةةطاا الذكصر واإلنا  عل  أداة اT. test -اختبار )ا

(One way Anovaللملف عي أرر المسم  الصظيسي، وسنصاا ال برة، والمصقع الاغرافيل للملياا وذلك كما يأتيز ) 

 "الجنس" .1

ة ( لتقديراا أفراد عينة الدراسT-test -( يصضح المتصسطاا الحسابية، واتنحرافاا المعيارية واختبار )ا6الادوب )

خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر عل   0202اتسةةةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم رر تصيةةةةةةياا لمتغير الانس ا

 أفراد عينة الدراسة.

 ( المتصسةةةطاا الحسةةةابية، واتنحرافاا المعيارية لمتغير الانس ارر تصيةةةياا اتسةةةتراتيايلة الص نيلةT. test -اختبار )ا (:6جدول )

 عل  خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة ع مان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 0202للتلعليم 

رقم 

 الفقرة

المتوسط  العدد النوع الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

اتجاه 

 الداللة

تبني كلياا العلصم التلطبيقيلة خططها  1

تراتيايلة الص نيلة وبراماها وفق اتس

 0202للتلعليم 

 - 0.31 0.99 1.00 3.51 138 ذكر

   0.79 3.39 99 أنن 

 - 0.27 1.09 1.03 3.49 138 ذكر 2



 
 
  

 

 

 

 

ت بن  البرامج التلعليميلة بملياا العلصم 

التلطبيقيلة بأساليب علميلة حدينة وفق 

 0202اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

   0.85 3.35 99 أنن 

ت قيلم ال طط والبرامج بملياا العلصم  3

التلطبيقيلة عل  أسس مستمدة مي 

 0202اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

 - 0.97 0.02 0.98 3.48 138 ذكر

   0.88 3.47 99 أنن 

تتسم خطط وبرامج كلياا العلصم  4

التلطبيقيلة المصاكبة لتصيياا ومحاور 

 0202عليم اتستراتيايلة الص نيلة للتل 

 بقدرتها عل  رفع كساءة ال ريايي

 - 0.13 1.52 0.97 3.51 138 ذكر

   0.84 3.32 99 أنن 

تبني خطط وبرامج كلياا العلصم  5

التلطبيقيلة المصاكبة لتصيياا ومحاور 

 0202اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

القدراا والمهاراا اللزمة لمصاجهة 

 التلحدياا المستقبليلة

 - 0.12 1.56 1.00 3.49 138 ذكر

   0.81 3.30 99 أنن 

تتصافق خطط وبرامج كلياا العلصم  6

التلطبيقيلة مع متطلباا التلنمية المستدامة 

 في السلطنة

 - 0.38 0.88 1.07 3.48 138 ذكر

   0.87 3.36 99 أنن 

ر خطط وبرامج كلياا العلصم  7 ت طصل

 المتغيرااالتلطبيقيلة بما يتصافق مع 

 الحدينة

 - 0.21 1.26 1.04 3.53 138 ذكر

   0.93 3.36 99 أنن 

 0202اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم أرر تصيياا 

خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة عل  

 ع مان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

 ذكر

 أنن 

138 

99 

3.49 

3.36 

0.95 

0.75 

1.19 0.24 - 

 

( عدم وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتصى الدتلة 6يلحظ مي الادوب ) α 0.05  لتقديراا أفراد عينة

خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة ع مان مي وجهة عل   0202اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم أرر تصيياا الدلراسةة 

 راسة لاميع السقراا تبًعا لمتغير الانس.نظر أفراد عينة الد

يتبيي مي نتائج الدراسةةةةةة عدم وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتصى الدتلة  α 0.05  لتقديراا أفراد عينة

مي وجهة نظر أفراد عينة  عل  خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة 0202الدلراسةةةةة ارر تصيةةةةياا اتسةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

عل  خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة  0202الدراسةةةة لاميع محاور الازء النالثز أرر تصيةةةياا اتسةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

ا لمتغير الانس، مما يدب عل  عدم وجصد أرر لهذا المتغير، وقد يعزى ذلك إل  أن   ال ططمي وجهةة نظر أفراد عينةة الةدراسةةةةةةة تبعةً

 والبرامج رابتة وتنسذ مي قبج الانسيي، ومي المحتمج أن يعصد ذلك إل  تصفر نسس الظرو  التنظيمية، والبيئية،



 
 
  

 

 

 

 

وال دماا المقدمة لمل الانسةةةةةيي، وقد يمصن ذلك لمصن العينة مي الذكصر واإلنا  التي قامت باتسةةةةةتاابة متمافئة، وتتعرا لنسس  

 اا مي الطرفيي.ال براا، لذلك لم تتأرر اتستااب

 الوظيفي" المسمى"  .2

لتقديراا أفراد عينة الدراسةةةةة تبًعا لمتغير المسةةةةم  الصظيسي  One way Anova)تم اسةةةةت دام اختبار انصفا لتحليج التبايي )

نظر أفراد عل  خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سةةةةلطنة ع مان مي وجهة  0202ارر تصيةةةةياا اتسةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

 ( يصضح ذلك.7عينة الدراسة، والادوب )

( لمتغير المسةةةم  الصظيسي ارر تصيةةةياا اتسةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم One way Anovaنتائج اختبار انصفا لتحليج التبايي )(: 7جدول )

 الدراسةعل  خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة ع مان مي وجهة نظر أفراد عينة  0202

رقم 

 الفقرة

درجات  مجموع المربعات المصدر الفقرة

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة ف

 الداللة

اتجاه 

 الداللة

تبني كلياا العلصم  1

التلطبيقيلة خططها 

وبراماها وفق 

اتستراتيايلة الص نيلة 

 0202للتلعليم 

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

0.18 

198.76 

198.95 

2 

234 

236 

0.09 

0.85 

0.11 0.90 - 

ت بن  البرامج التلعليميلة  2

بملياا العلصم التلطبيقيلة 

بأساليب علميلة حدينة وفق 

اتستراتيايلة الص نيلة 

 0202للتلعليم 

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

0.30 

217.94 

218.24 

2 

234 

236 

0.15 

0.93 

0.16 0.85 - 

ج ت قيلم ال طط والبرام 3

بملياا العلصم التلطبيقيلة 

عل  أسس مستمدة مي 

اتستراتيايلة الص نيلة 

 0202للتلعليم 

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

0.01 

207.11 

207.12 

2 

234 

236 

0.01 

0.89 

0.01 0.99 - 

تتسم خطط وبرامج كلياا  4

العلصم التلطبيقيلة المصاكبة 

لتصيياا ومحاور 

يلة اتستراتيايلة الص ن

بقدرتها عل   0202للتلعليم 

 رفع كساءة ال ريايي

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

0.64 

199.46 

200.10 

2 

234 

236 

0.32 

0.85 

0.37 0.69 - 



 
 
  

 

 

 

 

تبني خطط وبرامج كلياا  5

العلصم التلطبيقيلة المصاكبة 

لتصيياا ومحاور 

اتستراتيايلة الص نيلة 

القدراا  0202للتلعليم 

اللزمة  اوالمهارا

لمصاجهة التلحدياا 

 المستقبليلة

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

0.96 

202.51 

203.48 

2 

234 

236 

0.48 

0.87 

0.56 0.57 - 

تتصافق خطط وبرامج  6

كلياا العلصم التلطبيقيلة مع 

متطلباا التلنمية المستدامة 

 في السلطنة

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

0.69 

231.42 

232.10 

2 

234 

236 

0.34 

0.99 

0.35 0.71 - 

ر خطط وبرامج  7 ت طصل

كلياا العلصم التلطبيقيلة بما 

يتصافق مع المتغيراا 

 الحدينة

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

0.91 

233.96 

234.87 

2 

234 

236 

0.45 

1.00 

 

0.45 

 

 

0.64 

 

 

- 

اتستراتيايلة الص نيلة أرر تصيياا 

خطط وبرامج عل   0202للتلعليم 

كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة 

ع مان مي وجهة نظر أفراد عينة 

 الدراسة

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

0.27 

179.01 

179.28 

2 

234 

236 

0.13 

0.76 

0.17 0.83 - 

 

( عدم وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةةائية عند مسةةةةتصى الدتلة 7يت ةةةةح مي الادوب ) α 0.05  لتقديراا أفراد عينة

خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة عل   0202اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم ارر تصيياا الدلراسة 

 الدراسة لاميع السقراا تبًعا لمتغير المسم  الصظيسي.

ة إحصةةةائية عند مسةةةتصى الدتلة يتبيي مي نتائج الدراسةةةة عدم وجصد فروق ذاا دتل α 0.05  لتقديراا أفراد عينة

عل  خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة  0202الدلراسة ارر تصيياا اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

عل  خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر  0202الدراسةةةةة لسقراا أرر تصيةةةةياا اتسةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

أفراد عينة الدراسةةة تبًعا لمتغير المسةةم  الصظيسي، ما يلست النظر إل  أن السئاا النل  مي ااكاديمييي، واإلدارييي، والمسةةانديي 

طط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة عل  خ 0202لم تتسةاوا وجهاا نظرهم نحص أرر تصيةةةةةةياا اتسةةةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

  0202وهةةةةةذا قةةةةةد يةةةةةعةةةةةصد إلةةةةة  أن تةةةةةطةةةةةبةةةةةيةةةةةق اتسةةةةةةةةةةةتةةةةةراتةةةةةيةةةةةاةةةةةيةةةةةة الةةةةةص ةةةةةنةةةةةيةةةةةة لةةةةةلةةةةةتةةةةةعةةةةةلةةةةةيةةةةةم 

 قد شمج كافة القطاعاا بالملياا، ولم يستأرر بها قطاع دون خخر، 



 
 
  

 

 

 

 

ة، وقد التدريبي وقد يعزى ذلك إل  حث اإلدارة العليا عل  نقج المعلصماا بيي المصظسيي خايةةةةةة بعد عقد اتجتماعاا أو البرامج

يمصن اامر راجعا إل  وجصد خلياا وإجراءاا واضةحة لطريقة التطبيق، وعقد اتجتماعاا بلمج مستمر، وقد يعزى إل  وجصد 

مي جميع الصظائف وتنبنق منها عدة لاان وأ لب المصظسيي أع ةةةةةاء بها، وربما  0202اللانة الرئيسةةةةة للسةةةةةتراتياية الص نية 

 برامج تصضع بعد دارسة وتقييم البيئة وااخذ برأ  جميع الهيئاا.يعصد إل  أن ال طط وال

 "سنوات الخبرة" .3

لتقديراا أفراد عينة الدراسةةة تبًعا لمتغير  One way Anova)( يصضةةح نتائج اختبار انصفا لتحليج التبايي )9الادوب )

برامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سةةةلطنة ع مان خطط وعل   0202اتسةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم رر تصيةةياا سةةنصاا ال برة ا

 مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

( لمتغير سةةةةةنصاا ال برة ارر تصيةةةةةياا اتسةةةةةتراتيايلة الص نيلة One way Anovaنتائج اختبار انصفا لتحليج التبايي )(ز 9جدوب )

مان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة عل  خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة 0202للتلعليم   ع 

رقم 

 الفقرة

مجموع  المصدر الفقرة

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة ف

 الداللة

اتجاه 

 الداللة

تبني كلياا العلصم  1

التلطبيقيلة خططها 

وبراماها وفق 

اتستراتيايلة الص نيلة 

 0202للتلعليم 

 بيي المامصعاا

 ااداخج المامصع

 الملي

0.37 

198.57 

198.95 

2 

234 

236 

0.19 

0.85 

0.22 0.80 - 

ت بن  البرامج التلعليميلة  2

 بملياا العلصم التلطبيقيلة

بأساليب علميلة حدينة 

وفق اتستراتيايلة 

 0202الص نيلة للتلعليم 

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

2.21 

216.03 

218.24 

2 

234 

236 

1.10 

0.92 

1.20 0.30 - 

ت قيلم ال طط والبرامج  3

 بملياا العلصم التلطبيقيلة

عل  أسس مستمدة مي 

اتستراتيايلة الص نيلة 

 0202للتلعليم 

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

0.59 

206.53 

207.12 

2 

234 

236 

0.30 

0.88 

0.34 0.71 - 

تتسم خطط وبرامج  4

كلياا العلصم التلطبيقيلة 

ياا المصاكبة لتصي

ومحاور اتستراتيايلة 

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

1.57 

198.53 

200.10 

2 

234 

236 

0.79 

0.85 

0.93 0.40 - 



 
 
  

 

 

 

 

 0202الص نيلة للتلعليم 

بقدرتها عل  رفع كساءة 

 ال ريايي

تبني خطط وبرامج  5

كلياا العلصم التلطبيقيلة 

المصاكبة لتصيياا 

ومحاور اتستراتيايلة 

 0202للتلعليم الص نيلة 

القدراا والمهاراا 

اللزمة لمصاجهة 

 التلحدياا المستقبليلة

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

0.57 

202.91 

203.48 

2 

234 

236 

0.28 

0.87 

0.33 0.72 - 

تتصافق خطط وبرامج  6

كلياا العلصم التلطبيقيلة 

مع متطلباا التلنمية 

 المستدامة في السلطنة

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

0.63 

231.47 

232.10 

2 

234 

236 

0.31 

0.99 

0.32 0.73 - 

ر خطط وبرامج  7 ت طصل

كلياا العلصم التلطبيقيلة 

بما يتصافق مع 

 المتغيراا الحدينة

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

0.02 

234.85 

234.87 

2 

234 

236 

0.01 

1.00 

0.01 0.99 - 

تيايلة اتستراأرر تصيياا 

عل   0202الص نيلة للتلعليم 

خطط وبرامج كلياا العلصم 

مان مي  التلطبيقيلة في سلطنة ع 

 وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

0.37 

178.90 

179.28 

2 

234 

236 

0.18 0.24 0.78 - 

 

تصى الدتلة ( عدم وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةةةائية عند مسةةةةة9يت ةةةةةح مي الادوب ) α 0.05  لتقديراا أفراد عينة

خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة ع مان مي وجهة عل   0202اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم أرر تصيياا الدلراسةة 

 بًعا لمتغير سنصاا ال برة.نظر أفراد عينة الدراسة، وكذلك عدم وجصد فروق ذاا دتلة إحصائية لاميع السقراا ت

يتبيي مي نتائج الدراسةةةةة عدم وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةةائية عند مسةةةةتصى الدتلة  α 0.05  لتقديراا أفراد عينة

أفراد عينة عل  خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر  0202الدلراسة ارر تصيياا اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

عل  خطط وبرامج كلياا العلصم  0202لسقراا الازء النالثز أرر تصيةةةةةةياا اتسةةةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202الدراسةةةةةةة 



 
 
  

 

 

 

 

التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة تبًعا لمتغير سنصاا ال برة، وقد يعزى ذلك إل  حث اإلدارة العليا عل  نقج ال براا 

وهذا ما قد نعلله بأن إجراءاا التطبيق واضةةحة للاميع بغل النظر عي سةةنصاا ال برة، وقد يعصد ذلك إل  كنرة بيي المصظسيي، 

اتجتمةةةاعةةةاا واللقةةةاءاا ال ةةةايةةةةةةةةة بتطبيق ال طط والبرامج التي ت د  إل  تقليةةةج السصارق بيي المصظسيي بم تلف خبراتهم 

 براا، ونقج المعرفة مي المستصى ااعل  في ال براا إل  اادن . المتراكمة، وقد يعزى أيً ا إل  الصعي مي قبج جميع ال 

 "الموقع الجغرافي" .1

لتقديراا أفراد عينة الدراسةةة تبًعا لمتغير  One way Anova)( يصضةةح نتائج اختبار انصفا لتحليج التبايي )8الادوب )

مان عل  خ 0202المصقع الاغرافي ارر تصيةياا اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم  طط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة ع 

 مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

لمتغير المصقع الاغرافي ارر تصيةةةةةياا اتسةةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم  One way Anova)نتائج اختبار انصفا لتحليج التبايي )(: 9جدول )

 ي سلطنة ع مان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.عل  خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة ف 0202

رقم 

 الفقرة

مجموع  المصدر الفقرة

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

 اتجاه الداللة

تةبةنةي كةلةيةةةاا الةعلصم  1

ة خططهةةةا  طةبةيةقةيةةةل الةتةل

وبةةةةرامةةةةاةةةةهةةةةا وفةةةةق 

اتسةةةةتراتيايلة الص نيلة 

 .0202للتلعليم 

 بيي المامصعاا

 ج المامصعااداخ

 الملي

18.01 

180.93 

198.95 

4 

232 

236 

4.50 

0.78 

 لصالح يحار 0.00 5.77

ة  2 ت بن  البرامج التلعليميةةل

ة بملياا العلصم التلطبيقيل 

بأسةةةةاليب علميلة حدينة 

ة  وفةق اتسةةةةةةتراتيايةةةل

عةةلةةيةةم  ة لةةلةةتةةل الةةص ةةنةةيةةةل

0202. 

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

20.19 

198.04 

218.24 

4 

232 

236 

5.05 

0.85 

 لصالح يحار 0.00 5.91

قيلم ال طط والبرامج  3 تة 

ة بملياا العلصم التلطبيقيل 

عل  أسس مستمدة مي 

اتسةةةةتراتيايلة الص نيلة 

 .0202للتلعليم 

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

23.75 

183.37 

207.12 

4 

232 

236 

5.94 

0.79 

 لصالح يحار 0.00 7.51

مج تتسةةةةةةم خطط وبرا 4

كليةاا العلصم التلطبيقيلة 

المصاكبةةة لتصيةةةةةةيةةاا 

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

16.18 

183.92 

200.10 

4 

232 

236 

4.05 

0.79 

 لصالح يحار 0.00 5.10



 
 
  

 

 

 

 

ومحاور اتسةةتراتيايلة 

ة للتلعليم   0202الص نيةةل

بةقةةةدرتةهةةةا عةةلةة  رفع 

 كساءة ال ريايي.

تةبةنةي خةطةط وبةرامج  5

يلة قكليةاا العلصم التلطبي

المصاكبةةة لتصيةةةةةةيةةاا 

ومحاور اتسةةتراتيايلة 

ة للتلعليم   0202الص نيةةل

القةةةدراا والمهةةةاراا 

الةةلزمةةةة لةةمةةصاجةةهةةةة 

 التلحدياا المستقبليلة.

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

21.19 

182.29 

203.48 

4 

232 

236 

5.30 

0.79 

 لصالح يحار 0.00 6.74

تةتصافق خطط وبرامج  6

يقيلة طبكليةاا العلصم التل 

مع متطلبةةةاا التلنميةةةة 

 المستدامة في السلطنة.

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

24.23 

207.88 

232.10 

4 

232 

236 

6.06 

0.90 

 لصالح يحار 0.00 6.76

ر خطط وبرامج  7 طةصل تة 

كليةاا العلصم التلطبيقيلة 

بةةةمةةةةا يةةةةتةةةةصافةةةق مةةةةع 

 المتغيراا الحدينة.

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 لمليا

17.07 

217.80 

234.87 

4 

232 

236 

4.27 

0.94 

 لصالح يحار 0.00 4.55

ة أرر تصيةةةةةةيةةةاا  اتسةةةةةةتراتيايةةةل

خطط عل   0202الص نيلة للتلعليم 

ة  وبرامج كليةةةاا العلصم التلطبيقيةةةل

في سةةةةلطنة ع مان مي وجهة نظر 

 أفراد عينة الدراسة.

 بيي المامصعاا

 داخج المامصعاا

 الملي

19.41 

159.86 

179.28 

4 

232 

236 

4.85 

0.68 

 لصالح يحار 0.00 7.04

 

( وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةائية عند مسةةتصى الدتلة8يت ةةح مي الادوب ) α 0.05 لتقديراا أفراد عينة الدراسةةة

طنة ع مان مي وجهة نظر عل  خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سةةةةل 0202أرر تصيةةةةياا اتسةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

أفراد عينة الدراسةةةةةة، ووجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتصى الدتلة α 0.05  لتقديراا أفراد عينة الدراسةةةةةةة أرر

ر أفراد عل  خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سةةلطنة ع مان مي وجهة نظ 0202تصيةةياا اتسةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

عينة الدراسة لاميع السقراا تبًعا لمتغير المصقع الاغرافي، حيث جاءا أقج مي مستصى الدتلة  α 0.05، 



 
 
  

 

 

 

 

مما يلةةير إل  وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةائية، وتكتلةةا  السروق لصةةالح أ  مامصعة، تم اسةةت رال المتصسةةطاا الحسةةابية  

 وإجراء اختبار شيسيه.

تراتيايلة اتسةةرر تصيةةياا رال المتصسةةطاا الحسةةابية، واتنحرافاا المعيارية لتقديراا أفراد عينة الدراسةةة اتم اسةةت 

خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسةةةةةةة لسقراا الازء النالث مي عل   0202الص نيلة للتلعليم 

 ( يصضح ذلك.42لف عي أررر، والادوب )ااداة تبًعا لمتغير المصقع الاغرافي للم

المتصسةةةةطاا الحسةةةةابية، واتنحرافاا المعيارية لمتغير المصقع الاغرافي ارر تصيةةةةياا اتسةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم (: 12جدول )

 عل  خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 0202

رقم 

 الفقرة

 الموقع الفقرة

 الجغرافي

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تبني كلياا العلصم التلطبيقيلة خططها وبراماها وفق اتسةةةتراتيايلة  1

 .0202الص نيلة للتلعليم 

 يصر

 عبر 

 يللة

 يحار

 نزوى

50 

51 

26 

62 

48 

3.46 

3.24 

3.46 

3.89 

3.17 

0.97 

0.76 

1.03 

0.75 

0.97 

ة بةأسةةةةةةاليةب علمت بن  البرامج التلعليميةل  2 ة ة بمليةاا العلصم التلطبيقيةةل يةةل

 .0202حدينة وفق اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

 يصر

 عبر 

 يللة

 يحار

 نزوى

50 

51 

26 

62 

48 

3.44 

3.22 

3.46 

3.87 

3.08 

0.99 

0.88 

0.95 

0.82 

1.01 

ت قيلم ال طط والبرامج بملياا العلصم التلطبيقيلة عل  أسةةةس مسةةةتمدة  3

 .0202راتيايلة الص نيلة للتلعليم مي اتست

 يصر

 عبر 

 يللة

 يحار

 نزوى

50 

51 

26 

62 

48 

3.48 

3.22 

3.42 

3.97 

3.15 

0.91 

0.88 

0.95 

0.75 

1.01 

تتسةةةةةةم خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة المصاكبة لتصيةةةةةةياا  4

بقدرتها عل  رفع  0202ومحةاور اتسةةةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

 يي.كساءة ال ريا

 يصر

 عبر 

 يللة

 يحار

 نزوى

50 

51 

26 

62 

48 

3.44 

3.18 

3.35 

3.84 

3.21 

0.97 

0.82 

0.94 

0.77 

0.99 



 
 
  

 

 

 

 

ة المصاكبةةة لتصيةةةةةةيةةاا  5 تبني خطط وبرامج كليةةاا العلصم التلطبيقيةةل

القدراا والمهاراا  0202ومحاور اتسةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

 اللزمة لمصاجهة التلحدياا المستقبليلة.

 يصر

 عبر 

 يللة

 يحار

 نزوى

50 

51 

26 

62 

48 

3.22 

3.22 

3.42 

3.90 

3.19 

0.97 

0.88 

0.90 

0.78 

0.91 

ة مع متطلبةاا التلنمية  6 تتصافق خطط وبرامج كليةاا العلصم التلطبيقيةل

 المستدامة في السلطنة.

 يصر

 عبر 

 يللة

 يحار

 نزوى

50 

51 

26 

62 

48 

3.38 

3.08 

3.50 

3.92 

3.19 

1.18 

0.91 

0.81 

0.82 

0.94 

ة بمةةةا يتصافق مع  7 ر خطط وبرامج كليةةةاا العلصم التلطبيقيةةةل طصل تة 

 المتغيراا الحدينة.

 يصر

 عبر 

 يللة

 يحار

 نزوى

50 

51 

26 

62 

48 

3.46 

3.22 

3.31 

3.89 

3.25 

1.18 

0.90 

0.93 

0.81 

1.00 

خطط وبرامج كلياا عل   0202اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم أرر تصيةياا 

 م التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسةالعلص

 يصر

 عبر 

 يللة

 يحار

 نزوى

50 

51 

26 

62 

48 

3.41 

3.19 

3.41 

3.89 

3.17 

0.93 

0.77 

0.85 

0.71 

0.88 

 

( يصضةةح التبايي المتقارل في المتصسةةطاا الحسةةابية واتنحرافاا المعيارية لتقديراا أفراد عينة الدراسةةة 42الادوب )

 One)المصقع الاغرافي، وللتأكد مي دتلة السروق بيي المتصسطاا الحسابية تم است دام اختبار انصفا لتحليج التبايي )تبًعا لمتغير 

way Anova.

 للمقارناا المتعددة البعدية لمتغير المصقع الاغرافي ’Scheffe)اختبار شيسيه ) (:11جدول )

الموقع  الفقرة م

 الجغرافي

الموقع 

 الجغرافي

الداللة 

 حصائيةاإل

تبني كلياا العلصم التلطبيقيلة خططها وبراماها وفق اتستراتيايلة الص نيلة  4

 .0202للتلعليم 

 0.17 يصر يحار

 *0.01 عبر 

 0.38 يللة

 *0.00 نزوى



 
 
  

 

 

 

 

ت بن  البرامج التلعليميلة بملياا العلصم التلطبيقيلة بأساليب علميلة حدينة وفق  0

 .0202يلة للتلعليم اتستراتيايلة الص ن

 0.20 يصر يحار

 *0.01 عبر 

 0.47 يللة

 *0.00 نزوى

ت قيلم ال طط والبرامج بملياا العلصم التلطبيقيلة عل  أسس مستمدة مي  3

 .0202اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

 0.08 يصر يحار

 *0.00 عبر 

 0.15 يللة

 *0.00 نزوى

وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة المصاكبة لتصيياا ومحاور تتسم خطط  0

 بقدرتها عل  رفع كساءة ال ريايي. 0202اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

 0.24 يصر يحار

 *0.00 عبر 

 0.23 يللة

 *0.01 نزوى

تبني خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة المصاكبة لتصيياا ومحاور  1

القدراا والمهاراا اللزمة لمصاجهة  0202تراتيايلة الص نيلة للتلعليم اتس

 التلحدياا المستقبليلة.

 *0.00 يصر يحار

 *0.00 عبر 

 0.25 يللة

 *0.00 نزوى

تتصافق خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مع متطلباا التلنمية المستدامة  6

 في السلطنة.

 0.06 يصر يحار

 *0.00 عبر 

 0.47 يللة

 *0.00 نزوى

ر خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة بما يتصافق مع المتغيراا  7 ت طصل

 الحدينة.

 0.25 يصر يحار

 *0.01 عبر 

 0.17 يللة

 *0.02 نزوى

خطط وبرامج كليات على  2212االستراتيجيّة الوطنيّة للتّعليم أثر توصيات 

 التّطبيقيّة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.العلوم 

 2.21 يصر يحار

 *2.22 عبر 

 2.48 يللة

 *2.22 نزوى

*دالة عند مستوى α 0.05   

( أن هناك فروقًا دالة إحصةةةةةةائيًا عند مسةةةةةةتصى 44يتبيي مي الادوب) α 0.05 الازء  لمتغير المصقع الاغرافي في

خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر عل   0202اتسةةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم النالث مي ااداةز أرر تصيةةةةةياا 



 
 
  

 

 

 

 

أفراد عينة الدراسةةة، كانت السروق بيي )يةةحار وعبر ( وبيي )يةةحار ونزوى(، وجاءا لصةةالح يةةحار، وفي جميع السقراا 

خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة عل   0202ص نيلة للتلعليم اتستراتيايلة الرر تصيياا ا

( كانت السروق بيي )يةةحار 1حيث اشةةتركت جميعها في السروق بيي )يةةحار وعبر ( وبيي )يةةحار ونزوى(، ماعدا السقرة )

سةةطاا الحسةةابية لمقارنة أعل  متصسةةط حسةةابي وعبر ( وبيي )يةةحار ونزوى( وبيي )يةةحار ويةةصر(، وبالرجصع إل  المتص

 جميعها جاءا لصالح يحار.

كلةةةةست نتائج الدراسةةةةة إل  وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةةائية عند مسةةةةتصى الدتلة  α 0.05  لتقديراا أفراد عينة

ا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة عل  خطط وبرامج كليا 0202الدلراسة ارر تصيياا اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

عل  خطط وبرامج كلياا العلصم  0202الةدراسةةةةةةة لاميع فقراا الازء النةالةثز أرر تصيةةةةةةياا اتسةةةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم 

دائرة    أنالتلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسةةةةةةة تبًعا لمتغير المصقع الاغرافي لصةةةةةةالح يةةةةةةحار، ويممي تعليج ذلك إل

البرامج ااكةاديميةة بصزارة التعليم العةالي والبحث العلمي واتبتمار تسةةةةةةتعيي بال براا المصجصدة في يةةةةةةحار؛ لتطصير ال طط 

والبرامج، باإلضةةافة إل  تميز قسةةم ضةةمان الاصدة في يةةحار عي مناظريه مي ااقسةةام ااخرى في الملياا، وقد يرجع ذلك إل  

هة الملةةةةةةرفة المركزية كانصا بملية العلصم التطبيقية بصةةةةةةحار؛ فترتب عليه اتهتمام بجرسةةةةةةاب اللاان أن عةدد مي القيةاداا بالا

والمتابعة بلمج دور ، وكما أن لقرل المصقع الاغرافي لصحار مي المركز اإلدار  أررا في ذلك، ومي المممي أن يعصد السبب 

 ق ال طط ب)ملياا العلصم التلطبيقيلة، وحرص اإلدارة العليا بصحار عل إل  المتابعة المستمرة للمعنيي بالاهة الملرفة لمدى تطبي

تطبيق خطط وبرامج الملياا باللةةةةمج المطلصل؛ ان الت صةةةةصةةةةاا المطروحة التي تتميز بها كلية يةةةةحار وخايةةةةة برنامج 

اباا لدى تصجهاا اتسةةتا الهندسةةة وارتبا  الملية بالمنطقة الصةةناعية والم سةةسةةاا الصةةناعية والتاارية ي رر بلةةمج إياابي في

 المستايبيي مي كلية يحار.

 ات: ـالتوصي. 6

 صيي هذر الدراسة في ضصء التسسيراا والنتائج السابقة باآلتيز ت

تلةميج لاان أو فرق لتل يت وتقييم الصاقع السعلي، ومتابعة مسايرة خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية )جامعة التقنية  -

 . 0202يقية(؛ لتتماش  مع ما وضع مي خطط وبرامج في اتستراتياية الص نية للتعليم والعلصم التطب

 البحوث المقترحة. 7

 ومدى تصافق خطط وبرامج التعليم المدرسي مع تصيياتها. 0202تستراتياية الص نية للتعليم ا -

 قائمـــة المراجـــع. 8

 وال: الدراسات العربيةأ

 . سلطنة ع مان.رؤى تربوية في النطق السامي (.0241التربية والتعليم. ) وزارة .4

سةةلطنة  ،التعليم العالي في ظل اقتصؤؤاد المعرفة والتنمية المسؤؤتدامة (.0249وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتبتمار. ) .0

 ع مان.

 ، سلطنة ع مان.4.  محطات مشرقة في مسيرة التعليم في سلطنة ُعمان(. 0248مالس التعليم. ) .3
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 :الملخص

ه التعليم المهني والفني في تحقيق التنمية االقتصادية في دولة الكويت، وقد ه الدراسة إلى الدور الذي يقوم بخالل هذ رضنستع

بيانات تم نشرها، ومعرفة التأثير الواقع الوفقاً آلخر  الكويتهدفت الدراسة إلى معرفة واقع التعليم المهني والتطبيقي في دولة 

في دراسة الموضوع  االستقرائيةالوصفية  المنهجية ستخداماالتنمية االقتصادية من قبل التعليم المهني والتطبيقي، وقد تم على 

على ما تم التعرض له في الدراسة خالل أربعة مباحث  ات التي تم الحصول عليها، وبناءً وتوصيف الظاهرة وتحليل البيان

تدريب الذي يتم إجراءه إن التعليم بشكل عام ومنه التعليم الفني والمهني والتطبيقي والمجموعة من النتائج أهمها: توصلت إلى 

يؤثر على التنمية االقتصادية وهذا من خالل تأثيره المباشر في  PAAET والتدريب التطبيقي للتعليم العامة الهيئةمن قبل 

تحقيق أحد مؤشرات التنمية االقتصادية وهو مؤشر التنمية البشرية حيث أن التعليم أحد المحاور التي تساعد على تحقيق التنمية 

المؤهلة وبالتالي تحسين إنتاجية العامل مباشر بتحقيق متطلبات سوق العمل وبالتالي توفير الكوادر البشرية  ارتباطكونه يرتبط 

ها من تحسين مستويات ادي مع عوائد اجتماعية تتماشى معبما يؤدي إلى تحسين إنتاجية االقتصاد ككل وتحقيق النمو االقتص

الفني  محددة تتعلق بالتعليم استراتيجيةومن أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة تتلخص في إنه البد من رسم  معيشة األفراد.

والتطبيقي منفصلة عن التعليم في المجمل، حيث نرى أن الدولة مهتمة كثيراً بالتعليم الجامعي مقارنة بالتعليم المهني والفني 

نه أحد أهم وسائل الدولة في إحالل العمالة المحلية ناسب له ألوهذا قد أدى إلى تأخره، باإلضافة إلى البد من توفير التمويل الم

 الوافدة. األجنبيةمحل العمالة 

 الكويت االقتصادية، التنمية الفني، التعليم المهني، التعليم الكلمات المفتاحية:

mailto:Almotad@gmail.com
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Abstract: 

In this study, we were exposed to the role that vocational and technical education plays in 

achieving economic development in the State of Kuwait. The study aimed to know the reality of 

vocational and applied education in the State of Kuwait according to the latest published data, 

and to know the impact on economic development by vocational and applied education. The 

descriptive inductive methodology was used in studying the subject, describing the phenomenon 

and analyzing the data obtained, and based on what was exposed in the study through four 

sections, it reached a set of results, the most important of which are: Education in general, 

including technical, vocational and applied education, and training that are conducted by Before 

the Public Authority for Applied Education and Training PAAET affects economic development 

and this is through its direct impact in achieving one of the indicators of economic development, 

which is the human development index, as education is one of the axes that help achieve 

development as it is directly linked to achieving the requirements of the labor market and thus 

providing qualified human cadres and thus improving The productivity of the worker, which 

leads to improving the productivity of the economy as a whole and achieving economic growth 

with social returns compatible with it to improve the living standards of individuals. One of the 

most important recommendations made by the study is that it is necessary to draw up a specific 

strategy related to technical and applied education separate from education in general, as we see 

that the state is very interested in university education compared to vocational and technical 

education and this has led to its delay, in addition to the need to provide appropriate funding for 

it. Because it is one of the state's most important means of replacing incoming foreign labor with 

local labor. 

Keywords: Vocational Education, Technical Education, Economic Development, Kuwait 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 :المقدمة. 1

يؤثر تأثير مباشر على تحقيق التنمية االقتصادية من خالل تأثيره على تحقيق إن التعليم بشكل عام والتعليم المهني بشكل خاص 

الدول النامية، ومن  باقتصادياتالتنمية البشرية، وبشكل عام يساهم التعليم المهني في تحقيق التنمية االقتصادية والنهوض 

ت نفطية والتي تمثل ركيزة أساسية تساعدها على ضمنها دولة الكويت والتي تعتبر من الدول النفطية التي تمتلك موارد وإيرادا

على القطاع  االعتمادطور في جميع القطاعات االقتصادية، وجعل اقتصاد الدولة يقوم على أكثر من قطاع بدالً من تحقيق الت

المجتمع من  النفطي فقط، وهذا ما يسمى النمو االقتصادي، أما التنمية االقتصادية تتحقق عبر ترجمة النمو االقتصادي على

 .خالل تحسين مستويات المعيشة ألفراد المجتمع

في كافة  مثلاأل ستثمارباالالقيام  طريق عن اوتطوره المجتمعات تنمية وبناء في يشكل األساس مستوياته بجميع التعليمإن       

 والتعليم واالجتماعية، االقتصادية العوائد على والحصول فرادطموحات الدولة واأل مع بالصورة التي تتناسب البشرية الموارد

 التعليم الى الحاجة تكون المجتمعات وبتطور القدم، منذ المستقبل وبناء الشخصية تكوين ألجل ملحة ضرورة المجتمع ألفراد

مزيد  الى المجتمع احتياجقد قادت إلى  الحياة مرافق جميع على الحديثة التكنولوجيا وسيطرت العلوم تقدمت فكلما الحاحاً، أكثر

 البشري المال رأس تكوين عوامل همأ من التعليم يعتبركما  .والتكنولوجيا العلم صنوف كافة على وتدريب أبنائه تعليمال من

 الفرد دخل تنمية خالل من المعيشة مستويات وتحسين واالجتماعي االقتصادي النمو عجلة دفع لىوإ التطوير ويقود إلى والتنمية

نه ركيزة أخطط التنمية كما  لجميع. لقد شكل التعليم محورا رئيسيا المستوى عالي العلمي والتحصيل العمل على والتشجيع

الكوادر البشرية  تنمية طريق عنوتبرز أهمية التعليم   أساسية من مرتكزات الرؤية المستقبلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية،

لتحقيق التنمية الشاملة، وان النمو االقتصادي ال غنى عنه من أجل تحقيق األهداف التنموية وخاصة القضاء على الفقر والبطالة 

واألمية والتي تنتج عن قصور في امتالك رأس المال المالي، وعن سوء استغالل رأس المال المادي، وضعف ورداءة كفاءة 

في مجال الرقي بمستوى التعليم وفي كيفية  مشكالتالنامية منها خاصة الدول  الدولمن  الكثيرى، وتعاني رأس المال البشر

 (.94، ص:3102)العادلي،  االستثمار في التعليم والتدريب.

الدراسة وعبر دراستنا نتعرف على الدور الذي يلعبه التعليم المهني في الكويت في تحقيق التنمية االقتصادية من خالل تعرض 

 إلى أربعة مباحث أساسية تبدأ من اإلطار النظري إلى التعرف على واقع التنمية االقتصادية والتعليم المهني في الكويت.

 مشكلة البحث. 1.1

الرئيسي وهو ما هو دور التعليم في تشجيع التنمية االقتصادية في الكويت في ضوء  على التساؤلتتعلق مشكلة البحث باإلجابة 

 تحديات العصر من التقدم التقني والتكنولوجي؟

 أسئلة البحث. 1.1

 إن التساؤالت الرئيسية التي تُجيب عنها الدراسة هي:

 ما هو واقع التعليم المهني في الكويت؟ -

 الكويت؟ما هو واقع التنمية االقتصادية في  -



 
 
 
 

 

 

 

 ما هو الدور الذي يلعبه التعليم المهني في تحقيق التنمية االقتصادية؟ -

 أهمية البحث. 1.1

إن أهمية البحث تتمثل في دور التعليم القوي في تحقيق اهم محور من محاور التنمية االقتصادية وهي التنمية البشرية وتطوير 

ل في معرفة الدور العملي وتوصيات عملية من أجل تطوير وتنمية التعليم العنصر البشري، وأما عن األهمية العملية للبحث تتمث

 المهني في الكويت.

 أهداف البحث. 1.1

 تية:هداف األاألإن السرد الخاص بالبحث يسعى للوصول إلى 

 ينبغي معرفة واقع التعليم المهني والتدريب في الكويت. -

 الكويت.ينبغي معرفة واقع التنمية االقتصادية ومؤشراتها في  -

 التعليم المهني في تحقيق التنمية االقتصادية في الكويت. همعرفة الدور الذي يقوم ب -

 من أجل تحسين التعليم المهني في الكويت. الالزمةتوصيات التقديم  -

 مصطلحات البحث. 1.1

تكون في األغلب يدوية مثل  ة معينة والتين خالله التركيز على حرفة أو مهنهو أحد صور التعليم الذي يتم م التعليم الفني:

 .ىخرأاعة أو التجارة أو أعمال حرة الزراعة أو الصن

عديدة في المجتمع وتحدث من خالل نشاط اإلنسان وتدخله  عملية مقصودة وشاملة ومستمرة لجوانب وأبعادالتنمية االقتصادية: 

إشباع حاجاته المادية  علىوكيفي في جوانب الحياة في المجتمع وزيادة قدرته الذاتية  لتحقيق أهداف معينة وإحداث تطوير كمي

 مشكالته وحلها ذاتيًا خالل خطة زمنية معينة. والمعنوية لمواجهة

 الدراسات السابقة. 1

 وتأتي( تحت عنوان "مساهمة التعليم في عملية اإلنماء االقتصادي في البلدان النامية"، 1111دراسة )العادلي،  .1

ة التعرف على مدى مساهمة التعليم في تحقيق التنمية في الدول النامية، أما عن أهمي فيالمشكلة التي تناقشها الدراسة 

فاق على التعليم على إعتبار إنه يمثل وجهة إستثمارية مستقبلية من خالل اإلستثمار نالبحث تتمثل في مدى مساهمة اإل

عد في تحقيق الرؤية المستقبلية المتعلقة بالتنمية، ومن أهم النتائج التي توصلت المباشر في العنصر البشري بما يسا

إليها الدراسة هو عدم إمتالك معظم الدول النامية إلستراتيجية محددة في التعليم سواء األساسي أو العالي والتي البد أن 

الدول العربية تعاني من نسب أمية  تتأقلم مع إحتياجات سوق العمل من المهارات والمؤهالت المطلوبة، مازالت

التي يحتاجها سوق العمل، تعاني الدول مرتفعة، فشل نظام التعليم العالي في الدول النامية في توفير الكوادر البشرية 

 العملية التعليمية،العربية من تواجد فجوة كبيرة في إستخدام الحاسوب والتقنيات التكنولوجية الحديثة في 



 
 
 
 

 

 

 

ات التي قدمتها الدراسة ضرورة اإلهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي من أجل التقليل من نسبة األمية، ومن أهم التوصي 

 يجب وضع إستراتيجية محددة المعالم للعملية التعليمية والتي تساعد على تحقيق التنمية على جميع األصعدة.

لصناعية الشاملة المستدامة في مصر" ( بعنوان "دور التعليم الفني في تحقيق التنمية ا1111دراسة )عمارة،  .1

تتمثل مشكلة الدراسة في مدى مساهمة التعليم الفني في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة المستدامة في مصر وهذا 

يبرز أهمية التعليم الفني ومدى جودته كأحد القنوات التي عن طريقها يجب الوصول إلى تحقيق التنمية في القطاع 

األهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها هو ضرورة إيجاد العالقة بين التعليم الفني والتنمية  الصناعي، أما عن

الصناعية وتحليل واقع التعليم الفني في مصر، وقد إعتمدت الدراسة على إستخدام المنهجية اإلستنباطية وإستخدام 

تواجد عالقة موجبة بين التعليم الفني والقيمة  األسلوب النظري في تناوله للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها

المضافة للصناعة على إعتبار إنها أحد أهم القطاعات في تحقيق التنمية االقتصادية والمستدامة، وبالتالي البد من القيام 

 بتعزيز وتطوير التعليم الفني وتطوير الكفاءات البشرية الفنية.

والذي يهدف إلى وضع أساس التعليم في تحقيق التنمية المستدامة"، ( بعنوان "دور 1112دراسة )دهان، زغاشو،  .1

جية البحثية التي همن أجل تفعيلها، أما عن المن استراتيجيةلنظرة متكاملة على التنمية المستدامة والذي يعتبر مدخل 

الوصفي، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج هامة منها ال يمكن تحقيق  االستنباطيترتكز عليها الدراسة هو المنهج 

التنمية المستدامة إال من خالل توافر القوى البشرية المؤهلة على أعلى مستوى، كما إن التعليم يعتبر هو الوسيلة 

س العملة بحيث أن كالً األساسية في تحقيق التنمية المستدامة، إن التعليم والتنمية المستدامة هما عبارة عن وجهان لنف

 منها يؤدي إلى تحقيق األخر.

(، بعنوان "اقتصاديات التعليم وأثرها في النمو والتنمية االقتصادية واالجتماعية في دول 1111دراسة )أبو تراب،  .1

ي وقد هدفت الدراسة إلى القيام بتعريف علم اقتصاديات التعليم ودوره في تحقيق النمو االقتصادالخليج العربي"، 

، باإلضافة إلى إلقاء الضوء على دور التعليم في تحسين اإلنتاج في جميع الدول النامية والمتقدمةوالتنمية االقتصادية 

على المنهجية الوصفية التحليلية، وقد  الباحث اعتمدوزيادة إنتاجية العاملين وزيادة الدخل القومي اإلجمالي، وقد 

ورة وأساس من أساسيات الحياة، كما يعتبر التعليم مصدر أساسي من أجل توصلت الدراسة إلى أن التعليم يمثل ضر

زيادة الدخل القومي ومتوسط نصيب الفرد، وهذا يجعل كل فرد يسعى في الحصول على التعليم من أجل زيادة ميزته 

ستوى التنافسية في الحصول على فرصة عمل بما يمكنه من الحصول على دخل نقدي ودخل حقيقي اعلى وتحسين م

 معيشته وهذا هي التنمية االقتصادية.

ومشكلة الدراسة هي ( بعنوان "العالقة الجدلية بين التعليم والتنمية وتقدم المجتمع" 1111عمر، حميد، دراسة ) .1

لم يصل إلى مشكلة مركبة والتي تتمثل في ثالثة أبعاد مترابطة عملياً وجدلياً حيث أن النظام التعليمي في العراق 

النظم النظيرة التي تتماشى مع تقنيات التعليم في القرن الحالي والتي تعتمد على أساليب التدريس التي تسعى مستوى 

، أما البعد الثاني لمشكلة الدراسة يتمثل في التنمية وكافة كير الذاتي من أجل عالج المشكالتإلى بناء جيل يتمتع بالتف

البيئية، أما عن البعد الثالث للمشكلة يتمثل في  واالستدامةلبشري المستلزمات الخاصة بها المتعلقة برأس المال ا

حصيلة كالً من البعد األول والثاني حيث إنه عبارة عن قياس درجة المجتمع والمستوى الحضاري والرفاهية 

 التوصل إلى نتائجها.المنهج الوصفي التحليلي في دراسة مشكلة الدراسة و استخداماإلنسانية، وقد تم 



 
 
 
 

 

 

 

 ليق على الدراسات السابقةالتع

بالنظر إلى الدراسات السابقة نرى إنها تناقش التعليم بشكل عام وليس التعليم الفني بصفة خاصة كما إنها ناقشت التنمية 

المستدامة أو التنمية الصناعية ولم تناقش التنمية االقتصادية، وقد توصلت الدراسات السابقة إلى أنه هناك عالقة موجبة ترابط 

ين التعليم سواء العالي والتعليم األساسي أو التعليم الفني وبين تطور االقتصاد سواء كانت التنمية المستدامة أو النمو االقتصادي ب

 أو التنمية االقتصادية.

 . اإلطار النظري1

 والفني وواقعه في الكويت المهنيالتعليم والتدريب . 1.1

بدأت أهمية التعليم الفني والمهني واليدوي منذ الحضارات القديمة حيث كانت الوسيلة في حصول األفراد على الطعام وجميع 

إحتياجات الحياة األساسية، وجاءت الحضارة اإلنسانية التي قدست العمل وحثت عليه من خالل اآليات القرآنية واألحاديث 

الفني والتقني بحجم التطور االقتصادي للدولة حيث إنه في الدول التي تعاني من االقتصاد  النبوية الشريفة، وقد إرتبط التعليم

الفقير فإنها تكون األقل نمواً حيث تكون مهمات التعليم والتدريب المهني من ضمن مسؤوليات الحكومة سواء من جهة اإلدارة 

األخذة في النمو مثل الكويت يكون االقتصاد أكثر تقدماً  أو التمويل وهذا نتاج ضعف اقتصاديات هذه البالد، أما في الدول

وتطوراً يكون للحكومة جزء من التمويل والقطاع الخاص يكون له النصيب اآلخر، والدول األكثر تقدماً يكون القطاع الخاص 

 .هو المسؤول األكبر عن التمويل

 أوالً: مفهوم التعليم المهني والتعليم التقني

يقصد بالتعليم الفني والمهني كما تم عرضه في مؤتمر التعليم الفني في الوطن العربي هو نوع من أنواع التعليم النظامي والذي 

التعليم المهني والتقني المعتمدة من قبل  اتفاقيةات والمعرفة المهنية، وقد وثقت المهار واكتسابيشتمل على اإلعداد التربوي 

على أن المقصود بالتعليم المهني والتقني هي جميع أشكال التعليم التي تتضمن  0494لعام  32رة منظمة اليونسكو في الدو

كات المتعلقة بالممارسات المهنية، ووفقاً للتعريفات السابقة المهارات العلمية وجميع المدر ابباكتسالعلوم والتكنولوجيا المتعلقة 

 لية:فإن التعليم المهني والفني يتمتع بالخصائص التا

 التعليم المهني والفني هو جزء من التعليم والتأهيل العام. -

 يمثل وسيلة يمكن من خاللها الدخول في مجاالت العمل الفنية والمساهمة القوية في سوق العمل. -

 مهارة معينة وتحمل المسؤولية وكسب العيش. الكتسابهو عبارة عن وسيلة مباشرة  -

 

 والفنيثانياً: مستويات التعليم المهني 

 هناك ثالثة مستويات من التعليم المهني والفني قد يمر بها الطالب كلها أو يكتفي بمستوى واحد فقط، وهذه المستويات هي:



 
 
 
 

 

 

 

هو مستوى التعليم التقني وقد يطُلق عليه التعليم الفني ايضاً ويكون عبارة عن كلية أو معهد فني يكون بعد المستوى األول: 

شرط الدخول إلى هذا المعهد أو الكلية هو النجاح في التعليم األساسي أو ما قبل الجامعي، ومدة الدراسة مرحلة الثانوية ويكون 

الثة أعوام، حيث المستوى العالي يكون دراسته ثالثة سنوات، والتقني األساسي ثلمعاهد تتراوح ما بين عامين إلى في هذه ا

 يكون الدراسة فيه مدتها سنتين.

ويتعلق بالثانوية الفنية والتقنية وهي مقابلة للثانوية العامة ولكنها تقوم بتدريس  و أقل من المستوى األولهالمستوى الثاني: 

 مواد معينة تتعلق بالمهارات والمهن الحرفية.

ي هو التدريب المهني والفني في الدول العربية سواء كان التدريب داخل المدارس والمراكز التدريبية والذ المستوى الثالث:

 (.901، ص:3103يجمع ما بين المدرسة ومواقع العمل. )حلبي، 

 واقع التعليم الفني والمهني في الكويت: ثالثاً 

 إن التعليم والتدريب المهني في دولة الكويت يتضمن العناصر التالية:

 التعليم العالي. -

 التعليم المستمر. -

 محو األمية. -

 تعليم الكبار. -

ة الفنية في تحقيق الرسالة الخاصة بها والتي تتمثل في توفير الكوادر البشري والتدريب التطبيقي للتعليم العامة الهيئةوتقوم 

 المؤهلة على أعلى مستوى.

  

 رابعاً: أهم المشكالت التي يعاني منها التعليم الفني والمهني في الكويت

تعاني منها أغلب الدول العربية وهذه المشكالت يعاني التعليم الفني والمهني في الكويت من عديد من المشكالت العامة التي 

 هي:

 تعدد جهات اإلشراف في ميدان التعليم المهني والفني (1

تعدد وتشعب الجهات المسؤولة عن اإلشراف على التعليم المهني والفني في الدولة حيث تشرف عليه أكثر من وزارة وجهة 

الخريجين والمعلمين، حيث أن حكومية يؤثر بالسلب على مستوى حكومية، وتبعية المدارس والمعاهد الفنية ألكثر من جهة 

تتكون  والتدريب التطبيقي للتعليم العامة الهيئةالهيئة أو الجهة الرئيسية المسؤولة عن اإلشراف على التعليم المهني والفني هي 

 من خمسة إدارات أساسية وهي:

 قطاع التعليم التطبيقي والبحوث. -



 
 
 
 

 

 

 

 قطاع التخطيط والتنمية. -

 قطاع التدريب. -

 قطاع الشؤون اإلدارية والمالية. -

 قطاعات الخدمات األكاديمية المساندة. -

، نوضح من خالل الجدول التالي عدد الطالب والمقبلين والخريجين من 3109/3104ووفقاً ألخر تقرير صادر عن الهيئة لعام 

 الكليات والمعاهد والثانوية الفنية والمهني:

 الخريجين المقيدين المقبولين القطاع

معدل  3104 3109

 النمو

معدل  3104 3109

 النمو

معدل  3104 3109

 النمو

 %01 9014 4243 %9 907422 91109 %04 00349 4942 التعليم التطبيقي

 %01 9909 9924 %20 027020 000714 %30 4424 0001 التدريب

 %01 03440 007900 %00 207900 207042 %33 047100 027022 اإلجمالي

 

بنسبة  3109م مقارنة بعام  3104ملحوظ في عدد الطالب المقيدين في التعليم التطبيقي والمهني لعام  ارتفاعونرى أن هناك 

 تي وغير كويتي:، والرسم البياني التالي يوضح توزيع الطالب الملحقين بالتعليم المهني حسب الجنسية كوي00%

 

، الكويتيينأقل من  كويتيينغير اليات من حجم الطالب المقيدين بالتعليم المهن والفني في الكلم البياني التالي يوضح أن الرس

 ونرى أن نسبة اإلناث سواء المقبولين أو المقيدين أو الخريجين أكبر من نسبة الذكور.



 
 
 
 

 

 

 

)التقرير السنوي للهيئة  الي:أما عن توزيع الطالب والمقيدين والخريجين من المعاهد الفنية والتطبيقية نوضحها من الرسم الت

 (.3104العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 

 

 بالتعليم المهني والفني االلتحاققلة رغبة الطالب في  (1

نتيجة لمعدلهم المتدني أو لظروفهم المادية القليلة التي ال تمكنهم معظم الطالب ال يلتحقوا بالتعليم المهني والفني برغبتهم ولكنه 

لمزاولة األنشطة الفنية والمهنية بعد  استعداديكونوا على  مصروفات التعليم الثانوي والجامعي، وهذا يجعلهم المن تحمل 

 أي عمل آخر بالنسبة للذكور. امتهانتخرجهم ويفضلوا إما عدم العمل بالنسبة لإلناث أو 

 النظرة المجتمعية للتعليم الفني والمهني (1

والفني نظرة متدنية ويرى إنه أقل مستويات وطوائف المجتمع والذي تلجأ إليه الطبقات الفقيرة ينظر المجتمع إلى التعليم المهني 

القدرة المالية لدخول إلى التعليم الثانوي والتعليم الجامعي، كما إن التعليم المهني والتقني يأخذ الطالب ذو فقط والتي ال تمتلك 

 يأخذ الطالب ذات المعدالت العالية.الدرجات المتدنية مقارنة بالتعليم الثانوي الذي 

 عدم توافر معلومات متعلقة بسوق العمل (1

تفتقد الكويت إلى معلومات وبيانات دقيقة عن سوق العمل باإلضافة إلى أن المعلومات المتوفرة معلومات قديمة وال تتوافر 

اإلستراتيجيات الوطنية الخاصة بسوق معلومات حديثة في الوقت المناسب، وضعف المعلومات يؤدي إلى تولد صعوبة في رسم 

العمل، باإلضافة إلى إنه يقف عائق أمام القيام بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بسوق العمل والتي تساعد صناع القرار في 

 (.3112العاني، )المناسبة. إتخاذ القرارات 



 
 
 
 

 

 

 

 مدخل إلى التنمية االقتصادية. 1.1

 االقتصاديةأوالً: مفهوم التنمية 

هذه الزيادة أكبر من  ونعملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية وسريعة ومستمرة عبر فترة من الزمن بحيث تك

الموارد المتجددة من التلوث والحفاظ على الموارد الغير  وحمايةمعدل نمو السكان مع توفير الخدمات اإلنتاجية واالجتماعية 

 .متجددة من النضوب

 ئص التنمية االقتصاديةثانياً: خصا

 إن التنمية االقتصادية تمتلك عدد من الخصائص والتي تتمثل في:

بتحقيق األهداف التنموية والمعتمدة على تواجد عدد من اإلستراتيجيات من أجل العمل على تحقيق  االهتمامينبغي  -

 معدل النمو االقتصادي المنشود.

 في األحوال المعيشية والقطاع االقتصادي الوطني.تسعى التنمية االقتصادية إلى تحقيق التحسين  -

اإللتزام بإستغالل جميع الموارد واإلمكانيات المتاحة والتي تعزز القطاعات االقتصادية المختلفة الصناعية والزراعية  -

 والتجارية وهذا على حسب ما يحتاج إليه االقتصاد المحلي.

 لمتطور حيث إنها تمثل داعم رئيسي للتنمية االقتصادية.تحقيق اإلستفادة من القطاع التقني والتكنولوجي ا -

 ثالثاً: أهداف التنمية االقتصادية

 إن األهداف األساسية التي تسعى التنمية االقتصادية إلى تحقيقها هي:

العمل على زيادة الدخل القومي وهي من أهم أهداف التنمية االقتصادية في الدول النامية، إذا إنها محرك أساسي من  -

أجل أن تتخلص الدول من فقرها وتدني مستويات المعيشة والعمل على رفع معدل النمو السكاني وهذه المشكالت 

سوف يتم القضاء عليها من خالل زيادة الدخل القومي والمقصود هنا هو الدخل الحقيقي وليس النقدي والمتمثل في 

 ترة زمنية محددة والتي تكون عادة سنة.المنتجات والخدمات الُمنتجة داخل إقليم الدولة وهذا خالل ف

العمل على تحسين مستويات المعيشة وهذا من خالل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مثل التعليم والخدمات  -

 الصحية وهذا ترجمة حقيقية لزيادة الدخل القومي ومؤشر حقيقي لتحقيق التنمية االقتصادية.

حيث  المجتمع،وتقليل الفجوة بين فئات العمل على تقليل التفاوت في الدخول في الثروة وإعادة توزيع الدخل الحقيقي  -

أن هناك العديد من الدول التي يرتفع فيها الدخل القومي ويرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي ولكن هناك فجوة في 

 توزيع الدخل والثروات بين أفراد المجتمع.

 (.3119البياتي، )األساسية.  االحتياجاتالعمل على رفع مستويات الحياة للعمال من خالل تلبية جميع  -

 



 
 
 
 

 

 

 

 دور التعليم والتدريب المهني في تحقيق التنمية االقتصادية في الكويت. 1.1

اقتصادي يتم إسقاطه إن التنمية االقتصادية موضوع أشمل وأوسع من النمو االقتصادي حيث إن التنمية االقتصادية هو تقدم 

على الواقع االجتماعي وفئات المجتمع والخدمات التي تقدم إلى أفراد المجتمع والمتمثلة في التعليم والصحة، وهناك عدد من 

متغير والتي تشكل في إجمالي نسبتها حوالي  30من أجل قياس المستوى التعليمي والمكون من  اشتقاقهاالمتغيرات التي تم 

مؤشر، أي من أجل أن تحقق الدولة التنمية االقتصادية البد أن تحقق  014من إجمالي مجموع التنمية والتي تبلغ  32.92%

 .متغير يتعلق بالتعليم 30متغير، ومنهم  014النمو في 

ومنها رأس المال البشري ية االقتصادية التي تسعى دولة الكويت إلى تحقيقها فإنها ترتكز على عناصر أساسية إن خطة التنم

 اإلبداعي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تركز الدولة على تحقيق العناصر أو المشروعات التالية:

 جودة التعليم المهني والعالي. -

 تحسين المنظومة التعليمية. -

 فراد المجتمع الكويتي.لمعيشية ألتحسين األوضاع ا -

ومن خالل تحقيق التحسن في منظومة التعليم المهني والفني الكويتي يتم تحقيق هدف تكوين رأس المال البشري اإلبداعي والذي 

بدوره يشكل أحد ركائز التنمية االقتصادية وبالتالي يساعد في تحقيقها، وأهم األهداف التنموية التي تتحقق من خالل تطوير 

 ل في:تمثت منظومة التعليم الفني والمهني

 الهدف األول: جودة التعليم المهني والفني والتطبيقي والتدريب

من أهم المقاييس التي تقييس جودة التعليم المهني والتطبيقي هو التطوير المستمر إلستراتيجياته بما يتماشى مع التطورات 

 ختصة القيام بالمسؤوليات التالية:التكنولوجية ومتطلبات السوق والنشاط االقتصادي، ومن أجل ذلك تتولى الجهة الم

القيام بالتقييم المستمر لجميع البرامج التعليمية التطبيقية والتدريبية وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات التنمية  -

 االقتصادية وإحتياجات سوق العمل المتجددة سواء في القطاع العام أو الخاص.

 الفنية والمهنية. دزيعها على مختلف الكليات والمعاهيام بتوتقييم جميع البرامج التعليمية والتدريبية والق -

والتي تساعد في تكوين البرامج التدريبية التي تساعد الطالب على جميع المؤسسات التعليمية الفنية  استحداثتولي  -

 إكتساب أحدث المهارات المهنية والفنية.

 وتطوير مهارات فنية وتجارية جديدة تتناسب مع إحتياجات سوق العمل. القيام بإستحداث -

التركيز على التعليم الفني الموجه للقطاعات الغير نفطية مثل الزراعية والصناعات التحويلية والخدمات وهذا من أجل  -

  لمحلية.تحقيق التنوع االقتصادي وتقليل اإلعتماد على العمالة األجنبية الوافدة وتطوين العمالة ا

-  



 
 
 
 

 

 

 

 الربط بين التعليم المهني والفني وسوق العمل  الهدف الثاني:

 ومن أجل تحقيق هذا الهدف يتم القيام بالتالي:

تفعيل اإلتفاقية بين كالً من مجموعة المال القابضة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بغرض تدريب الطالب  -

 ستهم الفنية.وتخرجهم يحملون خبرة عملية في مجال درا

القيام بعقد إتفاقية مع اتحاد الصناعات الكويتية من أجل خدمة طالب التعليم المهني والفني وتدريبهم ميدانياً أثناء  -

 دراستهم وتسهيل حصولهم على وظائف مالئمة في سوق العمل األهلي.

 القيام بإستقبال إحتياجات سوق العمل من الطالب وتخصصات الهيئة المختلفة. -

والهيئات المختلفة على مدى خمسة  زاراتأجل التعرف على إحتياجات الواء التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية من إجر -

 سنوات قادمة.

 التنسيق من أجل إبرام إتفاقية التعاون مع صناعات الغانم. -

القيام بإقامة فاعلية تحت مسمى "قد التحدي" وهذا بالتعاون مع صناعات الغانم بكلية الدراسات التكنولوجية وكلية  -

 (.3104، والتدريب التطبيقي للتعليم العامة هيئةلالتقرير السنوي )التجارية. الدراسات 

 . نتائج وتوصيات البحث:1

 النتائج .1.1

 توصلنا إلى النتائج التالية:من خالل ما تعرفنا عليه سابقاً 

  من خالل تأثيره على تحقيق التنمية إن التعليم التطبيقي والفني يؤثر تأثير مباشر على تحقيق التنمية االقتصادية

البشرية أو تنمية رأس المال البشري والذي يعد واحد من ضمن خمسة محاور المعتمدة ضمن الخطة الوطنية لتحقيق 

 التنمية االقتصادية.

 يعاني منها التعليم المهني والفني في الكويت تتمثل في نظرة المجتمع له وعدم رغبة الطالب  المشكالت التين أهم إ

من أجل العمل على  الالزمفي اإللتحاق بيه وعدم توافر إستراتيجية ورؤية محددة للدولة لتطويره، وعدم توفر الدعم 

 ه.بالنهوض 

  م بزيادة 3104ه قد تحسن خالل عام ي الكويت نرى أن عدد الملتحقين بوالفني فبالنظر إلى واقع التعليم التطبيقي

 م.3109عن عام  %00بنسبة 

 .نسبة اإلناث الملتحقين بالتعليم التطبيقي والفني تفوق نسبة الذكور 

 التوصيات والمقترحات .1.1

 التالية:من أجل العمل على تحسين وتطوير التعليم المهني والفني نطرح المقترحات 



 
 
 
 

 

 

 

بحيث تشمل عدد شركات أكبر  والتدريب التطبيقي للتعليم العامة الهيئةضرورة توسيع نطاق اإلتفاقيات التي تقوم بها  -

 في القطاع العام والخاص بما يوفر التدريب العملي للطالب أثناء فترة الدراسة ووظائف لهم بعد التخرج.

الثانوية  مستوياتهد على تطوير التعليم المهني والفني على جميع البد من وضع إستراتيجية محددة وخطة وطنية تساع -

 والمعاهد والكليات.

ينبغي التطوير المستمر لمناهج وأساليب التدريس داخل المدارس والمعاهد الفنية وتطوير وتحديث األدوات  -

 والمستلزمات وتوفير ورش التدريب العملي داخل هذه المدارس والمعاهد.

 والمصادرالمراجع . 1

، كلية اإلدارة واالقتصاد، دكتوراه(، التنمية االقتصادية سياسياً في الوطن العربي، رسالة 3119) البياتي، فارس رشيد .0

 االكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، عمان.

ركز الدراسات (، مساهمة التعليم في عملية اإلنماء االقتصادي في البلدان النامية، م3102العادلي، عادل مجيد ) .3

 (، جامعة بغداد، العراق.22العدد ) االقتصادية،التربوية واألبحاث النفسية، مجلة كلية بغداد للعلوم 

(، الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني وسوق العمل، المركز العربي لتنمية 3112العاني، السامرائي ) .2

 الموارد البشرية.

(، دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 3109، مريم )محمد، زغاشودهان،  .9

، جامعة عباس لغرور خنشلة، الملتقى الدولي حول: الجزائر وحتمية التوجه نحو االقتصاد األخضر التيسيروعلوم 

 لتحقيق التنمية المستدامة، الجزائر.

المهني والتقني ومشكالته في الوطن العربي _دراسة حالة الجمهورية العربية (، واقع التعليم 3103حلبي، شادي ) .2

 ، كلية االقتصاد، جامعة حلب، سورية.39السورية_، مجلة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد 

، المجلة (، دور التعليم الفني في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة المستدامة في مصر3131أميرة محمد )عمارة،  .0

 العلمية لإلقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة حلوان، مصر.

 (، 3104التقرير السنوي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ) .4

https://e.paaet.edu.kw/AR/AnnualReports/Lists/SubCategory_Library 

  pdf.التقرير%31السنوي3104-313109%/

 

 

doi.org/10.52133/ijrsp.v3.27.7Doi:  

https://e.paaet.edu.kw/AR/AnnualReports/Lists/SubCategory_Library%20/التقرير%20السنوي%202018-2019.pdf
https://e.paaet.edu.kw/AR/AnnualReports/Lists/SubCategory_Library%20/التقرير%20السنوي%202018-2019.pdf
https://doi.org/10.52133/ijrsp.v3.27.7


 
 
 
 

 

 

 

    

 

Strategies of Memory Activation and its Relationship to the Orientation of Achievement 

Goals of Primary School Female with Learning Disabilities and Normal in Taif 

 الزهراني صالح بن معيض بنت منى/ الباحثة إعداد

 السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة التربـية، كـلية النفس، علم قسم ،ويبنفس تر علم ماجستير

Email: k-s-a182@hotmail.com  

 الملخص: 

هدف البحث إلى التعرف على عالقة استراتيجيات تنشيط الذاكرة بتوجهات أهداف االنجاز لدى تلميذات المرحلة االبتدائية 

، ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد أدوات البحث وهي: اختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرة .ذوات صعوبات التعلم والعاديات

( ذوات صعوبات التعلم 01و)، ( عاديات021( تلميذة منهن)091وتكونت العينة من )، ومقياس توجهات أهداف االنجاز

ت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة وقد أشار، الملتحقات بالصف الثالث والسادس بالمدارس االبتدائية بمحافظة الطائف

ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات تنشيط الذاكرة ككل وتوجهات األهداف ككل لدى تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات 

إلنجاز وعدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين استراتيجية التصور العقلي وتوجهات أهداف ا، وذوات صعوبات التعلم

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة ، لدى تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم

وعدم وجود فروق ذات ، االبتدائية العاديات وذوات صعوبات التعلم في استراتيجيات تنشيط الذاكرة لصالح التلميذات العاديات

 .ي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية من العاديات وصعوبات التعلم في توجهات أهداف اإلنجازداللة إحصائية بين متوسط

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم والعاديات بالصف 

وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات ، لسادسالثالث والصف السادس في استراتيجيات تنشيط الذاكرة لصالح الصف ا

كما أظهرت النتائج أيًضا ، درجات ذوات صعوبات التعلم بالصف الثالث والصف السادس االبتدائي في توجهات أهداف اإلنجاز

وجهات وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات تلميذات الصف الثالث والصف السادس االبتدائي العاديات في ت

وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات تلميذات ، أهداف اإلتقان وفي الدرجة الكلية لصالح الصف الثالث

 في توجهات أهداف األداء. الصف الثالث والصف السادس االبتدائي العاديات

 المرحلة االبتدائية. تلميذات، التعلم صعوبات، اإلنجازأهداف  توجهات، الذاكرةاستراتيجيات تنشيط  الكلمات المفتاحية:
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Strategies of Memory Activation and its Relationship to the Orientation of Achievement 

Goals of Primary School Female with Learning Disabilities and Normal in Taif 

 

Abstract:  

     The aim of this research is to identify the relationship of memory activation strategies to 

directions orientations of the achievement goals to the primary stage with learning disabilities 

and normal ones To achieve the goal of the research ،the tools of the research are: selecting 

strategies to activate  of  memory  and directions of the achievement goals scale. The sample 

consisted of 190 students 120 normal students and 70 students with learning disabilities. The 

results indicated the existence of the relationship of statistical significance between the Strategies 

of activating memory as a whole and the directions orientations of the achievement goals as a 

whole in the primary stage normal and with learning disabilities. The absence of a statistical 

linking relationship between the strategy of mental perception and directions of achievement 

goals as a whole for elementary school with learning disabilities. The existence of statistical 

significance differences between the average grades of elementary school from normal ones and 

with learning disabilities in memory activation Strategies in favor of normal. There were no 

statistical significance differences between the average scores of primary stage normal and with 

learning disabilities in the directions of achievement goals. There are statistical significance 

differences between the average grades of primary school with learning disabilities and normal 

of the third grade and sixth grade in memory activation strategies in favor of the sixth grade. 

There were no statistical significance differences between the average grades with learning 

disabilities in the third grade and sixth primary grade in directions of achievement goals. The 

results also showed that there were no statistical significance differences between the grades of 

the third grade and the sixth grade of the primary school normal in the directions of achievement 

goals of the proficiency and the total grade in favor of the third grade. And the absence of 

statistical significance differences between the average scores of the third and sixth grade 

primary normal in the directions of achievement goals.   

Keywords: Strategies of Memory Activation ،Orientations of the Achievement Goals ،Learning 

Disabilities ،Primary School Female. 



 
 
 
 

 

 

 

 :مقدمة. 1

وتلعب دوًرا أساسيًا وضروريًا في تعليم التالميذ على اختالف فئاتهم ، تحتل الذاكرة اإلنسانية أهمية كبيرة في حياة األفراد

فقد اهتم الباحثون بالتغلب على مشكالت الذاكرة ، ونظًرا لما ينتج عن القصور فيها من صعوبات في التعلم، ومراحلهم التعليمية

من استراتيجيات تنشيط الذاكرة التي ربما لها عالقة وطيدة بأهداف  من خالل استخدام العديد، لم التالميذللحد من تأثيرها على تع

 اإلنجاز لديهم.

 الفرد من يطلب إذ، أهمية هذه االستراتيجيات في ضوء التطورات المعرفية والثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم وتظهر 

 وتنشرط ذاكرتر  وتديرد مرن كفاءتهرا، تعلمر  تّسرهل االسرتراتيجيات التري مرن متنوعرة خيررةذ يمتلر  وأن، يرتعلم كيرف يعررف أن

  .(214: 2102، )سليمون

ذاكرة التحدي الحقيقي الذي يواجهون  اليروم يتمثرل فري مردى إمكانيرة مضراعفة الرأن  لهذا يجمع علماء النفس المعرفي علىو 

 االسرتراتيجيات تفعيرل خالل من المعلومات تجهيد ومعالجة وعمليات نظم كفاءة وسعة استيعابها ثم، اإلنسانية من حيث فاعليتها

 (. 254: 2110بكر ،، محمد، ونوفل جادو، صالح )أبو المعرفية

، إلى صعوبة في عملية التعلم وخاصرة فري مراحرل الطفولرة المبكررة وسرنوات الدراسرة القصور في الذاكرةيمكن أن يؤدي و

ن االهتمرام والتركيرد علرى موضروذ الرذاكرة قرد ازداد بشركل الفرت الحياة بشكل عام ولهذا ياُلحظ أي كما ويؤدي إلى صعوبات ف

  .( Wong &McNamara  2003,: 404تعلم )للنظر في السنوات األخيرة لما ينتج عنها من صعوبات 

البعض منهم اهتماًما  فيظهر، الدراسة( أن هناك تباين ألهداف التالميذ داخل حجرات 00-01: 2100سليمون )وتذكر 

 .بالسعي نحو الحصول على الدرجات المرتفعة احين يظهر البعض اآلخر اهتمامً  في، ذاتهاكبيًرا وصادقًا بعملية التعلم 

  :مشكلة البحث وتساؤالته. 1.1  

التعلم تعتبر من أكثر ة التي تواج  الطلبة ذوي صعوبات ن مشكلة الذاكرربوي في حقل التربية الخاصة إلى أيشير األدب الت

فضعف الذاكرة يعتبر من صعوبات التعلم النمائية التي ينتج عنها في أغلب ، ا التي تحد من قدرتهم على التعلمالمشكالت شيوعً 

عالقة بمعنى أن هناك ، ط ارتباطًا وثيقًا بعملية التعلمولقد أوضح العلماء على أن الذاكرة ترتب، ألحيان صعوبات تعلم أكاديميةا

فإن آثار الخبرة ، وحيث أن الذاكرة مسؤولة عن تخدين واسترجاذ المعلومات التي سبق تعلمها، وثيقة بين الذاكرة والتعلم

 .التعليمية يجب االحتفاظ بها بهدف االستفادة منها في عملية التعلم الالحقة

خاًصا وبات من  التربوي وأولوه اهتماًماومن أجل ذل  تنامى إحساس التربويين بأهمية استراتيجيات التذكر في المجال 

وسائل تعمل على مساعدة الطلبة ذوي صعوبات التعلم باعتبار صعوبات التعلم الفئة األكثر انتشاًرا  الضروري البحث عن

  (.250: 2114،نة بفئات التربية الخاصة األخرى )جابرمقار

 في للعاملين بالنسبة المهم من فإن ، والتعلم واإلنجاز لتحصيلا في األهداف توجهات تلعب  الذي الدور أهمية من وانطالقًا 

المرتفعة والتفوق في  الدرجات الحصول على فقط وليس التعلم واإلتقان أجل من التعلم التالميذ على يشجعوا أن التربوي المجال



 
 
 
 

 

 

 

في حياة  مرحلة مهمة حيث تعد االبتدائية المرحلةوفي هذ الصدد يجب اعطاء أولوية خاصة لتالميذ ، األداء على اآلخرين

  (.214: 2102،سليمون) .التعلم نحو دوافع  ومدى توج قدرات   دراسة يحتم التلميذ مما

 اآلتي:شكلة البحث في السؤال الرئيس تتحدد مسبق  وفي ضوء ما

تنشيط الذاكرة بتوجهات أهداف اإلنجاز لدى تلميذات المرحلة االبتدائية من ذوات صعوبات التعلم  استراتيجياتما عالقة 

 والعاديات؟

 أهداف البحث:. 1.1

ذوات صرعوبات الرتعلم لردى تلميرذات المرحلرة االبتدائيرة توجهرات أهرداف اإلنجراز بين استراتيجيات تنشيط الذاكرة والعالقة  -0

 .والعاديات 

استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهرات أهرداف اإلنجراز لردى تلميرذات المرحلرة االبتدائيرة ذوات صرعوبات الرتعلم في  الفروق -2

 .والعاديات

ئيرة ذوات صرعوبات الرتعلم الفروق في استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهرات أهرداف اإلنجراز لردى تلميرذات المرحلرة االبتدا -3

 .( سادس –تبًعا للصف الدراسي ) ثالث 

للصرف  الفروق في استراتيجيات تنشريط الرذاكرة وتوجهرات أهرداف اإلنجراز لردى تلميرذات المرحلرة االبتدائيرة العاديرات تبًعرا -2

 .سادس ( –الدراسي ) ثالث 

                                                                                                                             أهمية البحث:      . 1.1

 :األهمية النظرية -أ

 اإلنجاز.وهي استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف  من أهمية المتغيرات التي يتناولها النظرية ت أهميالبحث يستمد  -

توجيرر  انتبرراه القررائمين علررى التعلرريم إلررى أهميررة اسررتراتيجيات تنشرريط الررذاكرة فرري الررتعلم والتحصرريل األكرراديمي بالنسرربة لررذوات  -

 صعوبات التعلم والعاديات.

طررق وتعمل على تحفيرد وتشرجيع الطرالب كونهرا تبتعرد عرن ال، تمتاز استراتيجيات تنشيط الذاكرة بأنها مشوقة ويسهل تعلمها -

 التقليدية للتعلم فيمكن أن يستخدمها التلميذ العادي أو الذي يعاني من صعوبات تعلم. 

 :األهمية التطبيقية -ب

باهتمام خاص حيرث أنهرا تمثرل قاعردة التلميذات العاديات وذوات صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية تحظى عينة البحث وهن  -

 .في  أن تناول هذه الفئة بالدراسة يساعد على حل المشكالت الدراسية التي تواجههم ال ش ومما ، الهرم التعليمي

داف بأهميرة اسرتراتيجيات تنشريط الرذاكرة وتوجهرات أهر ميالي فري تبصرير القرائمين علرى التعلريمكن أن تسهم نتائج البحرث الحر -

  .ى إنجاز المهام األكاديميةعل نبقدرته االنجاز لتلميذات المرحلة االبتدائية مما يديد الثقة لديهن



 
 
 
 

 

 

 

لرة االبتدائيرة ممرا توجهرات أهرداف اإلنجراز ( لردى تلميرذات المرحومقيراس   –استراتيجيات تنشيط الذاكرة )اختبار قدم البحث  -

 ضافة متواضعة للمكتبة النفسية العربية.في حدود علم الباحثة إيعتبر 

  البحث: مصطلحات. 1.1

من اإلجراءات واألساليب التي تقوم  مجموعة Strategies of Memory Activation :الذاكرةاستراتيجيات تنشيط  -1

وتتحدد في هذا البحث بثالث استراتيجيات  االحتفاظ وتخدين واسترجاذ المعلومات بأقل جهد ممكن.أجل بها التلميذة من 

                                                        )التسميع والتنظيم والتصور العقلي(.                                      وهي

مادة موضوذ التعلم عدة مرات إلى أن يتم حفظها وترديد المعلومات وال تكرارالتسميع:  الستراتيجيةالتعريف اإلجرائي 

 بالذاكرة.            

قواسم مشتركة للوحدات  كإيجاد، للكلمة المتعلمةترتيب اشتقاق تنظيم أو  محاولة التنظيم: الستراتيجيةالتعريف اإلجرائي 

  .الصغيرة في المادة تحت مظلة وحدات أكبر

جاذ لحفظ واسترإحدى استراتيجيات الذاكرة التي يستخدمها األفراد  هيالعقلي: التصور  الستراتيجيةالتعريف اإلجرائي 

   صور عقلية من واقع خبرات الفرد الحسية.ن على تشفير المعلومات عن طريق تكويالمعلومات في الذاكرة وتعتمد 

 .الذاكرة المعد بالبحث الحالي تنشيط اتيجياتاستراكرة إجرائيًا بالدرجة على اختبار تحدد استراتيجيات الذوت 

لما يحاول األفراد ووجدانية  تمثيالت معرفية   Orientation of Achievement Goals :  توجهات أهداف اإلنجاز -1

نحو األداء  مطلوبة منهم سواء كان ذل  توجهًاإلي  وكذل  أغراضهم واألسباب التي يستندون إليها ألداء المهام الالوصول 

   تقان والتمكن. والنجاح أو نحو اإل

 .س توجهات األهداف المعد بالبحث الحاليوتتحدد توجهات أهداف اإلنجاز إجرائيًا بالدرجة على مقيا

 هن :Primary School Females with Learning Disabilitiesية ذوات صعوبات التعلمتلميذات المرحلة االبتدائ 

ت وتلميذا، سنوات (9-4) الدمنية ما بينأعمارهن تتراوح التلميذات الملتحقات بغرف المصادر من الصف الثالث االبتدائي و

  .سنة( 02-00) الصف السادس وتتراوح أعمارهن ما بين

  Primary School Female :االبتدائية العادياتتلميذات المرحلة 

تترراوح والصرف السرادس و، سرنوات( 9-4) برين اأعمرارهن مرتترراوح االبتدائية مرن الصرف الثالرث وهن تلميذات المرحلة      

       .سنة (02-00) أعمارهن ما بين

  :حدود البحث . 1.1  

 توجهات أهداف اإلنجاز ، تنشيط الذاكرة استراتيجيات الموضوعية:الحدود  -0

صعوبات التعلم ذوات وهن تلميذات المرحلة االبتدائية بمحافظة الطائف من العاديات وتتحدد بالعينة ة الحدود البشري -1

     .تلميذة (091وبلغ عددهن )، السادس( –ين )الثالث الملتحقات بغرف المصادر بالصف



 
 
 
 

 

 

 

 هـ.0234/ 02/2هـ إلى 20/3/0234في الفترة من األدوات  طُبقت الزمنية:الحدود  -3

الواحد  والمدرسة، االبتدائيةالمدرسة التاسعة  وهم، ابتدائية ارس( مد2)فيدوات األتم تطبيق  :الحدود المكانية -2

  .سديرة االبتدائيةومدرسة ، ة االبتدائية بالحويةوالمدرسة الرابع، والعشرون االبتدائية

 

 إلطار النظري للبحثا .1

السرتراتيجيات  عرًضرا مفصراًل حيرث شرمل المحرور األول عرر  المفراهيم األساسرية ويتضمن هذا الفصل اإلطرار النظرري       

والمحرور الرابرع ، ور الثالرث فتنراول صرعوبات الرتعلمأمرا المحر، توجهرات أهرداف اإلنجرازالمحرور الثراني تناول و، تنشيط الذاكرة

 تفصيل ذل :  فيما يليو، ناول تلميذات المرحلة االبتدائيةت

 استراتيجيات تنشيط الذاكرة  :المحور األول

وتعلب دوًرا أساسيًا في تعليم التالميذ على اختالف ، تحتل الذاكرة اإلنسانية أهمية كبيرة في حياة األفراد: Memoryالذاكرة  

يجمع علماء النفس أن ، العالم التي يشهدهاوفي ضوء التطورات المعرفية والثورة المعلوماتية ، فئاتهم ومراحلهم التعليمية

التحدي الحقيقي الذي يواجهون  اليوم يتمثل في مدى إمكانية مضاعفة الذاكرة اإلنسانية من حيث فاعليتها وسعة استيعابها من 

 .خالل استخدام استراتيجيات تنشيط الذاكرة

أو تخدين ما رمده ، يكون قادًرا على تخدين ما تعلم  يجب أن، عندما يتعر  الفرد لعملية التعلم :الذاكرةتنشيط استراتيجيات 

تطيع الشخص استدعاء ما وبهذا يصبح التعلم فعااًل عندما يس، كما يجب أن يكون قادًرا على تذكره في مرحلة الحقة، في الذاكرة

، التعلم في عملية كبرى يةأهم تشكل وهي بالذاكرة تتعلق لديهم مشكالت ومن الشائع أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم، في ذاكرت 

   .المعلومات معالجة وأ تجهيد حيث من

 :الذاكرةتنشيط تعريف استراتيجيات 

   .العمليات التي يوظفها الفرد لديادة كفاءة التخدين واالسترجاذ" ":على أنها (20:0994) اكسفوردا تعرفه   

مجموعرة مرن اإلجرراءات واألسراليب التري تقروم بهرا التلميرذة مرن أجرل االحتفراظ وتخردين واسرترجاذ  وتعرفها الباحثة بأنهرا:

 المعلومات بأقل جهد ممكن.  

 الذاكرة:تنشيط أهم أنواع استراتيجيات 

أهرم االسرتراتيجيات وسروف تم التوصرل إلرى ، الذاكرة من خالل مراجعة البحوث والدراسات السابقة في مجال استراتيجيات

 :بحث الحاليتتناولها الباحثة بالتفصيل في الجدء التالي مبتدئة باالستراتيجيات الثالث المستخدمة بال

 :Rehearsal Strategyالتسميع  استراتيجية  -1

  :التسميع استراتيجيةتعريف 

 لفظية " كلمات أومواد حيث يلجأ إليها المفحوصون حين يطلب منهم تذكر ، شائعة االستخدام إلى حد كبير استراتيجيةوهي 

وتعني ترديد المادة موضوذ التعلم عدة مرات لكي ، (92: 2114، وهي تعتمد على التكرار )حسنحروف أو أعداد " أو شكلية 

 .(Sternberg ،1998:267)قلها في الذاكرة طويلة المدى ة أطول في الذاكرة قصيرة المدى لنيتم االحتفاظ بها مد



 
 
 
 

 

 

 

 :Organization Strategyالتنظيم  استراتيجية -1

أسس مشتركة للوحدات  التلميذ محاولة إيجاد أو اشتقاق تنظيم أو ترتيب للمادة المتعلمة كأن يوجد التنظيم باستراتيجيةيقصد 

في فئات  Proximityالتقارب أو  Similarityعلى التشاب   وقد يتم التنظيم بناء، ات أكبرالصغيرة في المادة تحت مظلة وحد

 .(54: 0994، )الدياتمتفاعلة تعمل على تكوين مجموعات يسهل تنظيمها وتكوينها 

 :Mental Imagery Strategyالتصور العقلي استراتيجية -1

  :التصور العقلي استراتيجيةتعريف  

تشير إلرى تكروين صرور ذهنيرة للمعلومرات موضروذ المعالجرة  االستراتيجية( أن هذه 001: 2112) أبو حطبصادق ويرى 

 –وتكون أكثر تأثيًرا على األداء في حالة المعلومات التي لها قابليرة أكبرر للتخيرل ، يكن لهذه المعلومات وجود فيديائيحتى لو لم 

 كالكلمات العيانية. 

ويتم ربط المفردات المراد تشرفيرها ، كرية عقليةعن طريق تكوين صور تذّ على تشفير المعلومات  االستراتيجيةوتعتمد هذه 

وعند االسترجاذ يتجول الفرد عقليًا في الصور التّخيلية والمفردات المرتبطة بكل ، لية من واقع خبرات الفرد الحسيةبصورة تخيّ 

 (. 2: 2112منها )بدوي ،

 :المواقع المكانية استراتيجية -1

، وتعنري المكران (Locus)المواقع المكانية من أقدم استراتيجيات التشفير حيث تعود إلى الكلمرة الالتينيرة  استراتيجيةوتعتبر 

 (. 002: 2114، )حسنب الرومانية وقد ورد ذكر تل  االستراتيجيات في الكت

 مكران(على قيام المفحوص بإيداذ كل مفردة من مفردات القائمة المطلوب ترذكرها فري موقرع ) االستراتيجيةوتقوم فكرة هذه 

ومن ثم فان استرجاذ هذه المفردات فيما بعد يشب  المسيرة العقلية خالل هذه األمراكن ،  أو شارذ مامشهور كحجرات مندل  مثاًل 

 .(Cohen,1995:287)بغر  تذكر تل  المفردات على أساس ترتيبها السابق 

  :الكلمة الوتد استراتيجية  -5

ة الكلمة الوتد وطريق .اإليقاعية التي يسهل حفظها ومن ثم ربطها بما يراد تذكره االستراتيجياتمن  االستراتيجيةتعتبر هذه 

مفردة  ويخصص لكل وتد، ربط بها المفردات المراد تشفيرهاتعتمد على حفظ سلسلة من األوتاد يمكن أن ت، كنظام تذكر تخيلي

ومن أكثر طرق الوتد شيوًعا تكوين  .سبق أن تعلمها الفرد جيًدا، ن مجموعة من المفردات أو الكلماتواحدة واألوتاد عبارة ع

إليقاذ تترابط مع المفردات المطلوب تشفيرها بنوذ من الوزن أو ا، دأنشودة ذات قافية تحوي كلمات أو أعداد تعمل كأوتا

وتتسم طريقة الوتد بالقدرة على  .استدعاء ما يريده من المفرداتوالذي بدوره يساعد على تشفير و، ويرددها الفرد بلحن مميد

 (.              3: 2112استدعاء المفردات بنفس الترتيب الذي وردت في  )بدوي ،

 

     



 
 
 
 

 

 

 

  :الكلمة المفتاحية استراتيجية -6

جديردة وخاصرة عنرد  التخيلية فعالية ومرونة في تشفير مفرردات لغويرة االستراتيجياتطريقة الكلمة المفتاحية من أكثر  تعتبر

، اللفرظ وتكرون مألوفرة لردى المرتعلم وتقوم على إنشاء الروابط بين الكلمة المراد تعلمها وكلمة أخررى تشربهها فري، تعلم لغة جديدة

  .المواضع(، الوتد )الكلمةتلفة التخيلية المخ االستراتيجياتولكنها تربط بين طرق ، وهي تعتمد على التصور العقلي

 : First Letters Acronym Strategyاألحرف األولى ) األكرونيم (  استراتيجية -7

 بناء ومحاولة تذكرها الجمل المراد المفردات أو قائمة في كلمة كل من األول الحرف على أخذ االستراتيجيةوتقوم هذه 

فمثاًل لو كان لدي  أربعة زمالء في ، استرجاعها لتسهيل الحرف األول خالل من الطالب لدى داللة أو معنى لها جملة أو كلمة

من أسماءهم تشكل الكلمة  فإن الحروف األولى، وقاسم، ويوسف، ودريد، هي: صالحوكانت أسماؤهم مجموعة النشاط الصفي 

تتذكر االسم كاماًل إذا تذكرت  . ولو كان الشخص الذي ترغب بتذكر اسم  الكامل هو قاسم أحمد سالمة يوسف فإن صديق()

 (.052: 2112، )العتومحروف األولى فتكون كلمة " قاسي" ال

 : Strategy Storyالتوليف القصصي  استراتيجية  - 4

لقصة من ايضاف إلى ذل  ما تتميد ب  ، قصة يسهل تذكرهاوتتضمن هذه الطريقة ربط الكلمات الجديدة بكلمات مألوفة في 

 .(2114:35، العناني)التذكر يسهم في  مما البهجةب واإلحساس، والتشويقعوامل الجذب 

 : Elaboration Strategyالتوضيح اللفظي )التفاصيل ( استراتيجية -9

المألوفة بالمعلومرات والمعرفرة السرابقة حترى تصربح ذات لفظي ربط المعلومات الجديدة وغير التوضيح ال باستراتيجيةيقصد 

 (. 0999:315الشريف وسيد ،)أفضل  للمعالجة األعمق والتي تؤدي إلى تذكر وتعتبر مثااًل معنى للمتعلم 

 : Note Taking Strategy تدوين المالحظات استراتيجية -11

وبرذل  تسراعد ، قروم علرى تردوين النقراط أو األفكرار الرئيسرية كتابرة( أن هرذه الطريقرة ت009: 2115) وعبرد هيرى الدردير 

وأيًضا تساعده على تحسين تدوين المالحظات بطريقة دقيقرة ومنظمرة ومكتملرة ، تذكر تفاصيل الموضوعات فيما بعد التلميذ على

دتهم الرذي يرنعكس بشركل ايجرابي علرى فهرم الطرالب لمرا، عدادهم لجداول محاضراتهم ودروسهمباإلضافة لمساعدة المعلمين في إ

  .من األعمال اليومية واستخدامها في كثير، العلمية وتحصيلهم الجيد لها

 :اإلنجازتوجهات أهداف  :المحور الثاني    

دافعيرة مرن الف، اح العمليرة التعليميرةلمرا لر  مرن أهميرة فري نجر، لدى الكثير مرن علمراء الرنفس احتل مفهوم الدافعية مكانة مهمة

ثار توجير  السرلوك نحرو أهردف وتشمل هذه اآل ،تعلم التلميذ وسلوك على  هاراثآل، األهداف التربوية التي ينشدها أي نظام تربوي

وبالتررالي تحسررن األداء ، يررادة قدرتر  علررى معالجررة المعلومراتوزيررادة الجهررد والطاقرة والمبررادرة والمثررابرة لردى المررتعلم وز، معينرة

 (.004: 2102، )دودين وجراون

 



 
 
 
 

 

 

 

  توجهات أهداف اإلنجازتعريف 

هري إحردى  Achievement  Goal  Theory نظريرة هردف اإلنجراز أو  Goal Orientationنظرية توج  الهردفتعتبر 

فري بدايرة األمرر  فلقرد ترم تناولهرا، المعرفري لتفسرير الدافعيرة  -مراعي نظريات الدافعيرة التري نشرأت وتطرورت نتيجرة االتجراه االجت

حد أالشخصية المعرفية التي تعد  وتم فيها تحديد المهام، ناولها في الجانب المعرفي للسلوكنجاز حينما اقتصر تبصورة الدافع لإل

 (. Pintrich ،2010: 18). متطلبات النجاح

  :اإلنجازنماذج توجهات أهداف 

والتصرنيف ، وهري التصرنيف الثنرائي اإلنجرازثالث نماذج / تصنيفات أساسية يمكن مرن خاللهرا تفسرير توجهرات أهرداف توجد     

ركرد علرى نمطرين مرن هرذه األهرداف  بدايتها على التصنيف الثنائي الرذيي فولقد اعتمدت النظرية ، التصنيف الرباعيو، الثالثي

والنماذج التري أكردت علرى هرذين النمطرين يشرار إليهرا بنمراذج  لى األداءالتوج  القائم على اإلتقان في مقابل التوج  القائم ع :هماو

                                                                                                                                                                                                          :يلي فيماوالتي تتمثل  اإلنجازالتصنيف الثنائي لتوجهات أهداف 

 دراساتDweck : راسات دت في البداية على نظرية العدو ودوقد اعتمSeligman  عن العجد  المتعلمLearning  

Helplessness   بعضهم اآلخر فشل  إلى بينما يعدو ، ) أنماط العجد (لنقص القدرة  اإلنجازفيعدو بعض المتعلمين فشلهم في

وافترضت أن الفرد قد يدرك  نموذجها معتقدات الفرد عن الذكاءإلى  Dweck ثم أضافت، ماط اإلتقان () أن نقص الجهد

. بينما األفراد ) تصور الوجود الثابت للقدرة( ينالقدرة على أنها شيء ثابت فيهتم بالبرهنة على قدرات  وأن  أذكى من اآلخر

   .القدرة( نماء )تصورالذين يعتقدون أن الذكاء قابل للنماء يتوجهون نحو تنمية القدرة والكفاءة 

  دراساتAmes:  وهما:  اإلنجازوأشارت إلى نمطين من توجهات أهداف 

ولون تحقيرق فهرم أفضرل ويحرا، مهرارات جديردة الكتسراب يسرعون الذين األفراد تصف وهي :Master Goalsأهداف اإلتقان  -

مرا ينشرغل وغالبًرا ، دي دون التركيرد علرى الدرجرةفهم يختارون المهام التعليمية الصرعبة التري فيهرا نروذ مرن التحر، لما يدرسون 

وينجدون الواجبات ، تخدينها في الذاكرة طويلة المدى الطلبة ذوو التوج  نحو أهداف اإلتقان في النشاطات التي تساعدهم على

وينظررون إلرى األخطراء ، يدون من األنشطة والخبرات الصرفيةكما ينظرون إلى التعلم نظرة صحيحة مما يجعلهم يستف، يةالصف

 (5 :2100)بني مفرج، لية التعلمفيد في عمباعتبارها جدء م

ويسرعون ، د بمقارنرة أدائهرم برأداء اآلخررينهرذا النروذ مرن األهرداف يهرتم األفررافي :  Performance Goalsأهداف األداء  -

ي الحفرظ ولرذا تتركرد اسرتراتيجياتهم فر، تمام بمقدار ما يحرزون  من تعلرمإلظهار قدراتهم أمام زمالئهم والتفوق عليهم دون االه

 (.  4: 2100،وآخرون تومالع)والتركيد على ما يعتقدون  ، الصم للحقائق والمعلومات

  دراساتMidgley et al., :وركدت على نوعين من األهداف هما: 

الهدف هنا في إكمال األعمال التي تتطلب التحدي والمثابرة : ويتمثل Task-Focused Goals أهداف التركيز على المهمة  -

يعتمد على الجهد أكثر من  ويعتقد الفرد أن تحقيق اإلتقان، عد في حد ذات  ل  قيمة لدى الفردوإنهاؤه بنجاح يُ فبداية العمل 

  .اعتماده على القدرة



 
 
 
 

 

 

 

مر  مرن قبرل اآلخررين علرى أنر  قرادر بتقيي ويتمثل في أن الفرد يهتم :Ability-Focused Goalsالقدرة  التركيز علىأهداف  -

أو بتحقيرق النجراح حترى لرو كانرت  نراتج األداء فري ضروء أداء اآلخررينلذي يمكن تحديردها مرن خرالل واواالستدالل على القدرة 

 (. 4: 2100، المهمة سهلة )بني مفرج

على فئتين من توجهات  تتفق النماذج الثنائيةحيث ، تلفة فإن الخصائص األساسية واحدةوبغض النظر عن المسميات المخ     

 الهدف وهما: 

، في مواجه  المهام الصعبةمة من خالل بذل الجهد والمثابرة نحو اإلتقان وتحسين القدرة والتمكن من المادة المتعل التوج  -0

جباتهم وينجدون وا، تخدينها في الذاكرة طويلة المدى ويعالجون المعلومات بطريقة تساعد على، فهم ينتبهون جيًدا في الصف

ويستخدمونها لتساعدهم في تحسين ، ينظرون لألخطاء باعتبارها جدء مفيد من التعلمكما أنهم ، الستخالص أكبر فائدة منها

 .(Finney et al.,2004: 366األداء)

اءة وإظهار خارجي للدافعية ومحاولة إلثبات الكفلنيل رضا وتأييد اآلخرين وتوج   ا السعيالتوج  نحو األداء متضمنً  -0

وإظهار القدرة دون بذل الجهد من ، مع التركيد على معايير خارجية للكفاءة، من خالل المنافسة مع اآلخرينالقدرة 

أهم الخصائص المميدة التالي ويوضح الجدول ، (240 :2100)عبد الحميد ، سطحية ستخدام استراتيجيات تعلمخالل ا

 :لتوجهات األهداف في إطار التصنيف الثنائي

خصائص الطالب ذوو التوجه القائم                                                    

 على اإلتقان

                         خصائص الطالب ذوو التوجه القائم                    

 على األداء

يميلون إلى االعتقاد في أن القدرة على التعلم يمكن زيادتها 

وتحسينها عن طريق بذل مديد من الجهد، لذا فإنهم 

 يستجيبون لمواقف الفشل باالجتهاد في العمل.

يميلون إلى االعتقاد في أن القدرة ثابتة وال يمكن تحسينها 

عن طريق الجهد، لذا فهم يدركون خبرات الفشل على أنها 

 القدرة، وقلة اإلمكانات. نتاج لضعف

مولعون بتجريب األشياء الجديدة، غير المألوفة ويبحثون 

 عن األفكار الجديدة.

ال يبدون اهتماًما باالكتشاف أو االستقراء أو االستنباط في 

 الدراسة. 

يستمتعون بمواقف التعلم بسبب أنهم غالبًا ما يعلمون 

 أنفسهم بشكل ذاتي.

 يكفي للحصوليهتمون بما هو مطلوب للدراسة فقط وبما 

 على أعلى الدرجات.

يميلون إلى تفضيل المهام الصعبة التي تتحدى أفكارهم 

 وقدراتهم كالمهام االبتكاري .

يعملون تجاه الهدف الذي يظهرهم أكفأ من اقرأنهم أو على 

 األقل تجنب الظهور بعدم الكفاءة.

يفضلون أداء المهام التي لديهم خبره بها عن تل  التي تتحدى  يبحثون عن الكيف أكثر من الكم.

تهم وأفكارهم، وليس لديهم ولع بالمخاطرة ويهتمون قدرا

 بالكم فقط.

( خصائص الطالب ذوو التوجه القائم على اإلتقان والطالب ذوي التوجه القائم على األداء في إطار التصنيف 1)جدول 

 (Locker,2006: 25الثنائي لتوجهات األهداف )

 



 
 
 
 

 

 

 

 صعوبات التعلم  :المحور الثالث    

أشكال  علىحيث كان االهتمام يركد ، اصةمجال التربية الخذ صعوبات التعلم من الموضوعات الحديثة في ويعد موض

ألسوياء في نموهم العقلي ولكن بسبب ظهور مجموعة من األطفال ا، والبصرية، والسمعية، كاإلعاقة العقلية، األخرى اإلعاقات

تركيد على اسة والدعا ذل  المختصين إلى البحث والدر، كنهم يعانون من مشكالت تعليميةل، والبصري والحركي، والسمعي

 )األحرش .واالنفعاليةالتعرف على مظاهر صعوبات التعلم وبخاصة في الجوانب األكاديمية والحركية بهدف هذا الجانب 

 .(05: 2114، الدبيديو

لم يكن مجال صعوبات التعلم وليد جهود موحده من قبل تخصص واحد بل اشتركت مع  تخصصات  :تعريف صعوبات التعلم

إال أن مدى ونوعية اإلسهام تختلف باختالف الفترة الدمنية ، هذا المجالمن حقول علمية مختلفة في البحث واإلسهام في متنوعة 

 (.  Lerner,2000:15التي مر بها هذا الحقل أثناء تطوره )

  :تصنيف صعوبات التعلم

العقلية والمعرفية التي يحتاجها التلميذ في تحصيل  وهي تتعلق بالوظائف الدماغية وبالعمليات  :صعوبات التعلم النمائية :أوال

تقسم هذه الصعوبات (. و024: 2110، )األمين وظيفية في الجهاز العصبي المركدي اضطراباتوهي ترجع إلى ، األكاديمي

  :وهماإلى نوعيين فرعيين 

  :صعوبات التعلم النمائية األولية -أ

 واإلدراك.، كالذاكرة واالنتباهرفية العقلية وتتمثل في العمليات المع  

 : Attentionاالنتباه -

 Memoryالذاكرة  -

 Perceptionاإلدراك  -

  :صعوبات التعلم النمائية الثانوية -ب

التري يقروم عليهرا النشراط العقلرري  والتري تشركل أهرم األسرس، لمتعلقرة برالتفكير واللغرة الشرفهيةوتتمثرل فري العمليرات المعرفيرة ا

 (. 09: 0994، )الدياتالمعرفي للفرد 

 Thinking:التفكير -

 Oral languageاللغة الشفهية  -

لديهم رغبة في تنمية الذات عن طريق اكتساب المهارات 

 الجديدة، وتحسين الكفاءة الذاتية.

 أقل قدرة على بذل مديد من الجهد والمثابرة في العمل.

يميلون إلى استخدام استراتيجيات للتعلم أكثر عمقًا 

 التفاصيل والتنظيم.كاستراتيجية 

يميلون إلى استخدام استراتيجيات للتعلم أقل عمقًا 

 كاستراتيجية التسميع. 

 يميلون إلى المعالجة السطحية للمعلومات. أكثر قدرة على المعالجة العميقة للمعلومات.



 
 
 
 

 

 

 

( أن الصعوبات األكاديمية في التعلم تظهر 201 :2114عالء الدين )كفافي و وأوضحاألكاديمية: ثانيًا: صعوبات التعلم 

حيث يتدنى أداء التلميذ في المهارات األكاديمية ، ةالسادسة عندما يبدأ الطفل في التعلم النظامي في المدرس بعد سنبوضوح 

   األساسية.

  :صعوبات التعلم أسباب

 العوامل العضوية والبيولوجية ومنها:   

 .العوامل الوراثية  -0

ار صرعوبات الرتعلم وقد أشارت بعض الدراسات التي أجريت علرى حراالت التروائم إلرى انتشر، عوامل جينية ووالدية -2

كمرا تنتشرر صرعوبات الرتعلم لردى الرذكور ، ود ألسرباب وراثيرة فري بعرض الحراالتمما يرجع أنها تع، في عائالت معينة

 (. 204، 2115، بنسبة أعلى من اإلناث )القريطي

 .خلل وظيفي بسيط في الدماغ -3

 الطبيعي يؤثر على الجهاز العصبي المركدي.  ج في مجراهعدم سير النض، النضج -2

  .الحصبة األلمانية مثل، األمرا  والعدوى -5

 المندليرةالعوامرل  منهرا، أو غيرر مباشرر علرى الطفرل ا مباشرًراتمثل العوامل الخارجية التي تؤثر ترأثيرً ، البيئية العوامل ،

  .والثقافية والحضارية، واالجتماعية، والمادية

 لمفاهيماضطرابات في الوظائف النفسية األساسية كاإلدراك والتذكر وتكوين ا، العوامل النفسية. 

 اعررل بررين نقرراط القرروة إن نجرراح الطررالب ذوي صررعوبات الررتعلم أو فشررلهم فرري المدرسررة نرراجم مررن التف، تربويررةالعوامررل ال

غيرر الفعالرة وبين العوامل الصفية التي يواجهونها بما فيها الفروق الفرديرة وطررق التردريس المختلفرة ، والضعف لديهم

كرذل  (. 20 :2119)عبيرد ، ثراء البيئة التعليميةإلوعدم استخدام وسائل تعليمية كافية ومناسبة  والتي تعتمد على التلقين

، والررنقص فرري إتقرران مهررارات الررتعلم، ليميررة لقرردرات الطالررب واحتياجاترر العوامررل التربويررة عرردم مالئمررة المررادة التعمررن 

 (. 209: 2115، )القريطي وازدحام الصفوف الدراسية

  :صعوبات التعلم ذوو التالميذ خصائص

  :الخصائص السلوكية -0

السررلوك السرروي  ا عررنبررالكثير مررن الخصررائص السررلوكية والترري تمثررل انحرافًرر، علميتميررد المتعلمررين ذوو صررعوبات الررت

: همهرا دراسراتواتفقرت الكثيرر مرن الدراسرات ومرن أ، ذل  فري تقردم المرتعلم فري المدرسرة ويظهر تأثير، ألقرانهم العاديين

                                      :على تميد هؤالء المتعلمين بعدة خصائص سلوكية وهي، (2110عبد الواحد )، (2115الظاهر )، (2115) احدعبد الو

 .واالنفعالية، والقلق، العدوانية المرتفعة -

 .عن مسايرة األقرانالعجد  -

  .تكاليةاإلاالعتماد على اآلخرين و -

 .الحركي الدائدالنشاط  -



 
 
 
 

 

 

 

  .تقلبات شديدة في المداج -

  :الخصائص االجتماعية -2

  :يلي غيرهم ماالتالميذ ذوي صعوبات التعلم وتميدهم عن  لمشكالت االجتماعية التي تظهر لدىمن أهم ا

 .يواجهون مشكالت في تكوين الصداقات -

 .يعانون من رفض أو تجاهل من قبل اآلخرين -

   .المواقف االجتماعيةوتجنب ، نسحابييظهر لديهم األسلوب اإل -

 (. 23: 2101، )الفاعوري .يتصفون بأنهم ينقادون بسهولة لدمالئهم وأقرانهم -

  :الخصائص العقلية المعرفية -1

 .الحسيقصور االنتباه وقصور التآزر  -

 .اضطرابات واضحة في العمليات العقلية المعرفية مثل اإلدراك واالنتباه والذاكرة -

 .وتخدين المعلوماتواضح في القدرة على تحويل وتشفير عجد  -

تتردخل وترؤثر سررلبيًا علرى مقردار تعلمهرم للمهررام ، يرر مناسربة لمتطلبرات حجرررة الدراسرةتبنري أنمراط معالجرة معلومررات غ -

 .الدراسية

  :الخصائص النفسية -2

 .عدم االستقرار االنفعالي  -

 .الشعور بالتوتر والقلق المستمر واإلحباط  -

 .الشعور بالدونية وانخفا  الثقة بالنفس  -

  .سالب نتيجة الفشل في مجاراة اآلخرينلديهم مفهوم ذات  -

 . وتقدير الذات ومستوى الطموح لإلنجازانخفا  الدافعية  -

  .(233: 2115) والقريطي( 00ب: 2115)عبد الواحد،في تقدير السلوك  املحوظً  ايظهرون ضعفً  -

  :الخصائص اللغوية -5

 .يواجهون صعوبة في اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية -

  .على صورة حذف الحرف أو إبدال الحرف ير عن األصوات اللغوية والتي تظهريواجهون مشكلة في التعب -

 .يواجهون صعوبة في إدراك أصوات اللغة -

 .عكس الحروف والكلمات -

  .اإلصغاء أثناء الكتابة ونال يستطيع -

  :الخصائص الحركية -4

  :ذوي صعوبات التعلم مشكالت في الجانب الحركي تتمثل في يظهر الطالب

والقفد  )الرميوجود مشكالت في المهارات الكبيرة والتي تعود إلى تأخر في النمو التطوري والتي تضم مشكالت في   -

 .والدحف(والمشي 



 
 
 
 

 

 

 

 )البطاينرةاإلدراكيرة الحركيرة  بالمهراراتضعف المهارات الدقيقة مثل الرسم والكتابرة والقرص والتري تتصرل فري العرادة  -

 (. 25: 2110، وآخرون

 يذات المرحلة االبتدائية:تلم :المحور الرابع 

 الشاملة التنمية لعملية الحقيقية وتمثل البداية، المنظم األساسية للتعليم والقاعدة، التعليمي السلم بداية االبتدائية تعتبر المرحلة 

 الخبررة بوسرائل تحصريل تردوده أنهرا كمرا، التاليرة المراحرل فري للتعليم ضروريةال المعرفة أسس الطفل امنه يكتسب التي، للطفل

، وهرري تمثررل فرري عملهررا امتررداًدا طبيعيًررا لعمليررة التشرركيل االجتمرراعي لشخصررية الطفررل والترري تبرردأ مررن األسرررة )الجهنرريوالمعرفررة 

2103 :32 .) 

 :ف المرحلة االبتدائيةيتصن  

 :( عام إلى فترتين02-4التعليم االبتدائي عادة من سن )تقسم مرحلة  

والترري تتررراوح أعمررار األولررى مررن المرحلررة االبتدائيررة صررفوف الفترررة األولررى وتمثررل الصررفوف الرردنيا الترري تشررمل الررثالث  -0

 .سنوات ويطلق عليها مرحلة الطفولة المتوسطة 9-4فيها من  التالميذ

البتدائيررة والترري تتررراوح أعمررار األخيرررة مررن المرحلررة اصررفوف ليررا الترري تشررمل الررثالث الفترررة الثانيررة وتمثررل الصررفوف الع -2

  .سنوات ويطلق عليها مرحلة الطفولة المتأخرة 02-9فيها من  التالميذ

 درجة منلغ قد بيكون التلميذ في مرحلة الطفولة الوسطى  :الصفوف الدنيا ) الطفولة الوسطى ( خصائص النمو لتالميذ -أ

 وذل  يكسب ، ي والعصبيالحركية بفضل دقة توافق  العضل رات باإلضافة لتحّسن قد، العقلية والمعرفية النضج تتسع في  قدرات 

تساًعا بيئة اجتماعية أكثر ا في في هذه المرحلةكما ينسجم التلميذ ، شطةمختلف األلعاب واألنالالزمة لممارسة المهارات 

  (.92: 2102، وانتظاًما ) مهني

سن التاسعة وحتى الثانية مرحلة الطفولة المتأخرة من تبدأ :ف العليا ) الطفولة المتأخرة (الصفو ائص النمو لتالميذخص -ب

ويكون السلوك أكثر ، ويطلق البعض على هذه المرحلة مصطلح قبيل المراهقة، البلوغ مباشرةوهي الفترة التي تسبق ، عشر

  .إعداد للمراهقة في هذه المرحلة والتي تعتبرجدية 

 سابقةوبحوث  دراسات. 1

  تنشيطها:الذاكرة واستراتيجيات دراسات تناولت  :المحور األول

النتائج إلى عدم فاعلية التدريب على أي من االستراتيجيتين في تحسين كفاءة تذكر  وأشارت Roberts (1994دراسة )

 .اإلفراد ذوي صعوبات التعلم لساللة األرقام

 وأظهرت النتائج وجود فروق جوهرية لصالح استخدام مساعدات التذكر في المجموعتين. Greene (1999دراسة )

مجموعات الدراسة في العمليات المعرفية )االنتباه  تمايًدا بينوأوضحت النتائج إن هناك  (،2115دراسة عاشور )

 والذاكرة(.



 
 
 
 

 

 

 

لرم و، (واالسرتدعاء التعرف)التذكر التعقند في والتجديل  الستراتيجيتيثر أوجود النتائج  وأظهرت (،2114)سليمان  دراسة

 واالستدعاء(. )التعرففي التذكر  توجد فروق بين المجموعتين

لصالح الطلبة  األربعكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة في مستوى التذكر بين المجموعات ( 2114) إبراهيمدراسة 

علررى التخيررل والقصررة والكلمررة المفتاحيررة  اسررتراتيجيةفقررد تفوقررت المجموعترران اللترران ترردربتا علررى  .مرتفعررة للررتعلمالدافعيررة الذوي 

 .ا في التذكرمستوى متقاربً  واإلناثأظهر كل من الذكور و، وقعالوعي والماستراتيجيتي المجموعتين اللتين تدربتا على 

الطرالب لردى واس المتعرددة فري تحسرين الرذاكرة الحر اسرتراتيجية( دراسة بهدف معرفة أثرر اسرتخدام 2114)وأجرى البواليد

( 00-9)فري الفئرة العمريرة قد تناولت الدراسرة فري عينتهرا مجموعرة مرن الطرالب ذوي صرعوبات الرتعلم و ، ذوي صعوبات التعلم

( طالبرة 00)و ، الرذكورن ا مر( طالبًر05)مرنهم ، طالبرةا وطالبً ( 32البالغ عددهم )و ، لذين يدرسون في غرف مصادر التعلماسنة 

أشرارت النترائج إلرى وجرود فرروق ذات داللرة و، ضرابطةلعشروائية إلرى مجمروعتين تجريبيرة وتم توزيعهم بالطريقرة ا ، اإلناثمن 

البعردي والقبلري  على القياسين ( بين متوسط أداء طلبة عينة الدراسة في المجموعة التجريبية1.15إحصائية عند مستوى الداللة )

 الحواس المتعددة.  الستراتيجيةتعدى لصالح القياس البعدي 

الكشف عن فاعلية استراتيجية الكلمة المفتاحية في احتفاظ واكتساب  إلى Conds et al. ،(2007)وهدفت دراسة كالً من

( 04من الذكور و)( 24)، طالبًا من ذوي صعوبات التعلم (42) عوبات التعلم وتكونت العينة منالمفردات لدى األطفال ذوي ص

وتم تعليمهم بواسطة استراتيجية الكلمة المفتاحية لحفظ ، واستخدم مقياس اللغة التعبيرية، ناث من الضعاف في القراءةمن اإل

( طالبًا ذا مستوى 32و)( طالبًا ذا مستوى مرتفع في تلقي المفردات 32وقد تم تصنيفهم إلى مستويين )، ( كلمة51معاني)

 .المفرداتمنخفض في تلقي 

( للتعرف على الفروق في استراتيجيات التذكر لدى تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات 2114) ياستهدفت دراسة عسير

( تلميذة بالصف الرابع والخامس والسادس 004تكونت العينة من )، وذوات صعوبات التعلم األكاديمية في مادة الرياضيات

  ت. لعادياائي ذوات صعوبات التعلم وااالبتد

اسرتثارة  –( إلى التعررف علرى أثرر تفاعرل اسرتراتيجيتين لتجهيرد المعلومرات )تنظريم الرذاكرة2119وهدفت دراسة المعشني )

( 54وتكونرت مجموعرة الدراسرة مرن )، الفهم ( مع أسلوب التعلم في الدافعية الذاتية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسري

، سة إلى أن للتدريب على استراتيجيتي التنظيم واستثارة الفهم تأثيًرا كبيرًرا فري الدافعيرة الذاتيرة لردى التالميرذوتوصلت الدرا طالبًا

كمرا توصرلت ، وإلى عدم وجود تفاعل بين االستراتيجيتين وأسلوب التعلم المفضرل فري درجرة ترأثيرهم فري بعرد االسرتمتاذ برالتعلم

 .االستمتاذ بالتعلم وذل  لصالح مجموعة استراتيجية التنظيم الدراسة إلى وجود فروق بين المجوعتين في

التي يمكن أن تكون ذات أهمية عند ، استراتيجيات التذكر الستعرا  Bakken & Simpson( 2100)هدفت دراسة و

، المفتاحية )الكلمةوهذه االستراتيجيات هي ، العمل مع المتعلمين الصغار والكبار في تحسين تذكرهم للمعلومات والمفردات

 . المددوجة(الكلمة المفتاحية ، إعادة التشكيل، المختصرات، الكلمات المتقاطعة

على العالقة بين مهارات فهم القراءة وأساليب التعلم القائمة على تدريب  التعرف Ergin( 2102واستهدفت دراسة )

، ( طالبًا من الصف الرابع بالمرحلة االبتدائية00لى )واشتملت العينة ع، واعتمد الباحث على المنهج التجريبي، وتنشيط الذاكرة

 .وأظهرت النتائج وجود عالقة بين مهارات فهم القراءة وأنماط التعلم القائم على نمذجة الذاكرة



 
 
 
 

 

 

 

إلى التعرف على الدورات التعليمية في تنمية أداء الذاكرة لمفردات   Kupper-Tetzel et al., (2102وهدفت دراسة )

واستخدم مقياس ، واعتمد الباحث على المنهج التجريبي، ( طالبًا من المرحلة الثانوية45وتكونت عينة الدراسة من )، اللغة

وأظهرت النتائج عدم وجود اختالف في اداء الذاكرة لدى الطلبة بعد االنتهاء من الدورات ، المفردات اللغوية المصورة

 .التعليمية

التعرف على فاعلية استخدام بعض استراتيجيات تنشيط الذاكرة في تنمية المهارات ( إلى 2100هدفت دراسة العتيبي )و

وتوصلت النتائج إلى تفوق تلميذات المجموعة التجريبية الالّتي درسن ، اإلمالئية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي

سن بالطريقة المعتادة في اختبار المهارات باستخدام استراتيجيات تنشيط الذاكرة على تلميذات المجموعة الضابطة الالتي در

   .وكان حجم تأثير االستراتيجية كبير، اإلمالئية

 التعقيب على بحوث ودراسات المحور األول:  -

للطلبرة ذوي صرعوبات الرتعلم أو العراديين  الرذاكرة سرواءمن خرالل العرر  السرابق لدراسرات المحرور األول التري اسرتهدفت 

ياُلحظ أن معظم الدراسات التي تناولت الذاكرة هدفت إلى التعرف على تأثير اسرتراتيجيات الرذاكرة علرى الترذكر وتحسرين الرتعلم 

والصررف وهنرراك دراسررات سررعت لمعرفررة الفررروق تبًعررا لمتغيررر الجررنس ، (2114والتحصرريل الدراسرري كمررا فرري دراسررة إبررراهيم )

 (.2114( وإبراهيم)2115كما في دراسة رشوان ) التخصصو

(، 2100وقد اشتملت على عينات من مراحل تعليمية مختلفة تبدأ من تالميذ المرحلة االبتدائية مثل دراسة كاًل من السبيعي)

Erginer(2014) ،(2114عسيري ،)(Conds et al.,(2007 ،(2114سليمان) ،(، 2115)(، عاشور2114) البواليد

Green(1999) واشتملت بعض الدراسات مراحل فقد تناولت المرحلة الثانوية دراسة .Kupper-Tetzel et al.,(2014) ،

وكذل  نجد إن العينة تنوعت من حيث خصائصها بين العاديين كما في ، (2114) ودراسة إبراهيم، (2115ودراسة رشوان) 

، (2114سليمان) (، دراسة2114لتعلم كما في دراسة البواليد)وذوي صعوبات ا ،(2115ورشوان)، (2100دراسة السبيعي)

(. وياُلحظ أن 2111واهتمت بعض الدراسات بالمقارنة بين فئة الطلبة العاديين وذوي صعوبات التعلم مثل دراسة عسيري)

التلميذ في حيات  الدراسية معظم الدراسات اهتمت بطالبات مرحلة التعليم االبتدائي لما لهذه المرحلة من أهمية تبرز فيها مشاكل 

  .وتتفق في ذل  مع عينة البحث الحالي حيث تألفت عينة البحث من طالبات المرحلة االبتدائية من العاديات وصعوبات التعلم
 

   .اإلنجازدراسات تناولت توجهات أهداف  :المحور الثاني

الكشف عن الفروق في توجهات أهداف اإلنجاز لدى الطالب العاديين وذوي اضطراب  Dunn(1999)ت دراسة هدف

طفل  34و ADHDطفل من   30وتكونت عينة الدراسة من ، لدى عينات مختلفة الثقافاتADHD االنتباه والنشاط الدائد ) 

 Intellectualطبق عليهم مقياس وكسلر واستبيان ، شهًرا 00سنة و 02سنوات إلى  0في المدى العمري من ( من العاديين 

Achievement Responsibility   والذي يقيس إعداءات التالميذ للنجاح والفشل في المواقف اإلنجازية وكذل  مقياس

في وجه  الضبط وأسلوب  ADHDوقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين العاديين وذوي ، تفضيل األهداف

 والعاديين.  ADHDوعدم االتساق في توجهات أهداف اإلنجاز لدى األطفال ذوي ، والعد

إلى معرفة العالقة بين تأكيد استراتيجيات المعلمين في التدريس على  Anderman et al. ،(2001وهدفت دراسة ) 

 501لمرحلة االبتدائية بلغ قوامها توجهات األداء أو توجهات اإلتقان وقيمة تعلم الرياضيات والقراءة لدى عينة من تالميذ ا



 
 
 
 

 

 

 

تقريبًا من العينة  % 51مثلت البنات نسبة ، بالصف السادس ( 300، بالصف الرابع 052، بالصف الثالث 015تلميذة ) 

وكذل  عينة من معلمي القراءة ، ذكور ( 01، إناث 34مدرس )  24وتضمنت الدراسة عينة من معلمي الرياضيات بلغ قوامها

واستخدم في هذه الدراسة مقياس لمعتقدات وممارسات المعلمين في البيئة الدراسية ، ذكور ( 00، إناث 23س ) مدر 52بلغت 

وأشارت الدراسة في بعض نتائجها إلى ارتباط ، ومقياس لقيمة الرياضيات والقراءة ومفهوم الذات في الرياضيات وفي القراءة

حيث أكد معلمي الصفوف األعلى ، داء ايجابيًا بمستوى الصف الدراسياستخدام االستراتيجيات التي تؤكد على توجهات األ

وكذل  وجود عالقة بين استخدام االستراتيجيات ، استخدامهم لهذه االستراتيجيات أكثر من استخدام معلمي الصفوف األقل لها

بينما لم توجد عالقة بين التأكيد على  ،المؤكدة على توجهات أهداف اإلنجاز والتغير في قيمة الرياضيات والقراءة لدى التالميذ

 .توجهات أهداف اإلتقان والتغير في قيمة القراءة أو الرياضيات

إلى تقييم توجهات أهداف اإلنجاز والتنظيم الذاتي للتعلم وبعض المتغيرات بين الطلبة  Georgios (2006)دراسة وهدفت 

( من الطلبة العاديين 534و)، ( من الطلبة ذوي صعوبات التعلم012)تكونت عينة الدراسة من ، العاديين وذوي صعوبات التعلم

واستخدم مقياس االكتئاب ، الباحث مقياس توجهات أهداف اإلنجاز اليونان، أعدمن طلبة الصفين الخامس والسادس في شمال 

. توصلت الدراسة إلى (2111ومقياس القلق لكول وآخرين )، (2111ومقياس االلتدام الذاتي لسيدريدس)، (0992لكوفاكس )

كما ، احتل المرتبة األولى التوج  نحو الهدف المتعدد يلي  التوج  نحو اإلتقان ثم التوج  نحو األداء لدى الطلبة :نتائج أهمها

وأظهرت النتائج وجود ، وجدت فروق بين المجموعتين في توجهات األهداف والقلق والكآبة واإلنجاز لصالح الطلبة العاديين

يجابية بين توجهات األهداف واإلنجاز وسلبية بين اإلنجاز والقلق لصالح الطلبة العاديين والطلبة ذوي صعوبات التعلم عالقة ا

  .على حد سواء

( إلى معرفة عالقة أساليب التفكير بأساليب التعلم وتوجهات أهداف اإلنجاز لدى الطالب 2101وهدفت دراسة الصياد )

تكونت ، التصنيف الثنائي لتوجهات أهداف اإلنجاز وهو أهداف اإلتقان في مقابل أهداف األداءوقد تبنى ، ذوي صعوبات التعلم

، ( من الطالب ذوي صعوبات التعلم04( من الطالب العاديين و)015عينة الدراسة من طالب الصف الثاني اإلعدادي )

وأظهرت النتائج قدرة جميع ، ت أهداف اإلنجازواستخدم الباحث مقياس أساليب التفكير ومقياس اساليب التعلم ومقياس توجها

على العكس من ذل  لدى الطالب ذوي ، أساليب التعلم لدى العاديين على التنبؤ بتوجهاتهم نحو اإلنجاز )اإلتقان/ األداء (

وعدم وجود ، نوكذل  وجود عالقة دالة إحصائيًا بين أساليب التعلم وتوجهات األهداف بالنسبة للطلبة العاديي، صعوبات التعلم

  .عالقة بين أساليب التعلم وتوج  الطالب ذوي صعوبات التعلم نحو اإلتقان

التعرف على العالقات المتداخلة بين توجهات الهدف ودافعية اإلنجاز بعد خبرات  Hsieh (2011)واستهدفت دراسة 

( 00على عينة من طلبة الجامعة مكونة من) وطبق ، الفشل وتم تطبيق مقياس توجهات الهدف ودافعية اإلنجاز من إعداد الباحث

وأشارت النتائج إلى وجود عالقة متبادلة ومتداخلة بين توجهات الهدف ودافعية اإلنجاز لدى عينة ، طالبة بجامعة تكساس

وبحسب متغير ، إناث ( -وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في توجهات الهدف بحسب متغير الجنس) ذكور، البحث

وأكدت على أهمية أهداف التعلم في مواجه  مواقف الفشل مما يؤدي إلى بقاء الدافعية ، الدراسي والمرحلة الدراسيةالتخصص 

 رغم خبرات الفشل.

إلى تقصي العالقة بين مدركات الطلبة حول بيئة التعلم الصفية وتوجهات أهداف   Koul et al.,(2012هدفت دراسة )و      

 ، إضافة إلى الكشف عن مدى تأثير الجنس على هذه المتغيرات، والفيدياء اإلنجاز في مادتي األحياء



 
 
 
 

 

 

 

وأظهرت النتائج بأن أهداف ، ( طالبًا وطالبة من طلبة الفرذ العلمي في شمال شرق تايالند0534تكونت عينة الدراسة من ) 

كما أظهرت أن ، مادتي األحياء والفيدياءالدافعية ترتبط باالختالفات في مدركات الطلبة حول بيئة التعلم ومستويات القلق في 

بينما الذكور كان لديهم مستوى مرتفع ، اإلناث امتلكن مستويات مرتفعة من توج  أهداف اإلتقان وأهداف األداء في مادة األحياء

تجنب في  –داء كما امتل  الطلبة الذكور مستوى مرتفع من أهداف األ، في توج  أهداف اإلتقان وأهداف األداء في مادة الفيدياء

 .كل من مادتي األحياء والفيدياء
 

 استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف اإلنجاز.ور الثالث: دراسات وبحوث تناولت العالقة بين المح

( إلى التعرف على الفروق بين الطالبات العاديات والموهوبات أكاديميًا في كل من توجهات 2114هدفت دراسة المكاوي )

( 342ودراسة العالقة بين توجهات الهدف واستراتيجيات التعلم لدى )، واستراتيجيات التعلم المعرفية وما وراء المعرفيةالهدف 

ومقياس استراتيجية ، وقد تم تطبيق مقياس توجهات الهدف من إعداد الباحثة، طالبة بالصف الثالث المتوسط بالمدينة المنورة

تائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي الطالبات العاديات والطالبات (. وتوصلت ن0999التعلم إعداد حسن )

لصالح الطالبات الموهوبات أكاديميًا  اإلتقان(استراتيجية ، استراتيجية التنظيم، هدف التعلم )توج المتفوقات أكاديميًا في كاًل من 

 في جميع الحاالت. 

على العالقة بين توج  الهدف واستراتيجيات تجهيد المعلومات ونمو  التعرف Koopman(2011هدفت دراسة )و  

واستخدم استبيان التوج  نحو الهدف ومقياس ، ( طالبًا009تكونت العينة من )، المعرفة المفاهيمية لدى طالب المرحلة الثانوية

تفضيل الطالب ألهداف التمكن واألداء وتوصلت النتائج إن ، ومقياس نمو المعرفة المفاهيمية، استراتيجيات تجهيد المعلومات

كما أثرت التفضيالت ألهداف تجنب العمل ، أثر بشكل موجب على تفضيالتهم الستراتيجية تجهيد المعلومات العميقة والسطحية

ات وأثر استخدام االستراتيجيات السطحية لتجهيد المعلوم، بشكل سلبي على التفضيل الستراتيجيات التجهيد العميقة والسطحية

 .بشكل سلبي على نمو المعرفة المفاهيمية

 

 منهج وإجراءات البحث .1

 ألدواتعرر   كمرا يحتروي علرى، اختيارهراوالعينرة وطريقرة ، ومجتمع البحرث، ل وصفًا للمنهج المستخدمتناول هذا الفصي 

 .البياناتفي تحليل المستخدمة  اإلحصائيةواألساليب ، وطرق التحقق من خصائصها السيكومترية البحث

  :منهج البحث. 1.1

في البحوث حيث  األساسيةالمنهج الوصفي أحد المناهج ويعتبر ، المقارن الرتباطيااعتمد البحث على المنهج الوصفي 

  .بقصد تجميع الحقائق واستخالص النتائجراسة مشكلة محددة في مجتمع معين يهتم بد

لدى  اإلنجازأهداف  توجهاتعالقت  بووهي استراتيجيات تنشيط الذاكرة لمتغيرات البحث  ت تم استخدام هذا المنهج لمالئمو

  .تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات ومن ذوات صعوبات التعلم

 



 
 
 
 

 

 

 

 :مجتمع البحث. 1.1

الطرائف في محافظرة ة االبتدائية لالتلميذات العاديات والتلميذات ذوات صعوبات التعلم بالمرحجميع تكون مجتمع البحث من 

حيررث بلررغ عرردد التلميررذات العاديررات ، تلميررذة (42541)اإلجمرراليوعررددهن ، هررـ0234-هررـ0230اسرري األول لعررام الفصررل الدرفرري 

              تلميذة. (322)وعدد التلميذات ذوي صعوبات التعلم ، تلميذة (42254)

 نة البحث: عي. 1.1

   :تكونت عينة البحث من

  :العينة االستطالعية –أ 

وحساب المدة الدمنية المناسبة لعر  البحث  ألدواتتم استخدامها في البحث الحالي للتحقق من الخصائص السيكومترية 

( تلميذة من المرحلة 51من) وتكونت العينة االستطالعية، ختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرةبعض االختبارات الفرعية ال

( تلميذة من 31) منهن، لم يشاركن بعينة البحث األساسية الثالث والسادس ممن االبتدائية بمحافظة الطائف الملتحقات بالصف

تم  سادس(صف  01-صف ثالث  01)( تلميذة من ذوات صعوبات التعلم 21)و، (صف سادس 05 –صف ثالث  05) العاديات

 .(0,42وانحراف معياري )، ( سنوات01) بمتوسط عمري. هن من غرف المصادر من ثالث مدارساختيار

  :األساسيةالعينة  -ب

( تلميذة 021)ن منه، الملتحقات بالصف الثالث والسادس من المرحلة االبتدائية بمحافظة الطائف ( تلميذة091من )تكونت  

 21الملتحقات بغرف المصادر)( تلميذة من ذوات صعوبات التعلم  01و)، صف سادس ( 41 –صف ثالث 41)من العاديات 

والتلميذات سواء بالصف الثالث ، (0,55( عام وانحراف معياري )01,05) بمتوسط عمري، صف سادس ( 31 –صف ثالث 

، حكومية تم اختيارها بشكل عشوائي مدارسخمس وموزعات على ، م 2100 -م2104الت للعام الدراسي أو السادس مسج

حسب الصف الدراسي  األساسيةويمثل الجدول التالي توزيع عينة البحث ، في شمال وشرق وغرب وجنوب الطائف وتقع

  .والمجموعة

 والمجموعة حسب الصف الدراسيعدد تلميذات العينة األساسية توزيع  (1جدول )

 المجموع صعوبات التعلم العاديات   المجموعة          الصف 

 011 21 41 الثالث

 91 31 41 السادس

 091 01 021 المجموذ

 :بياني لعدد تلميذات العينة األساسيةويوضح الشكل التالي تمثيل       
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 حسب الصف والمجموعة توزيع تلميذات العينة األساسية :(1شكل )

 ( توزيع عينة البحث على مدارس محافظة الطائف1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

  .الطائف بمحافظة( التالي توزيع العينة على المدارس 3الجدول)يوضح  كما

  :أدوات البحث .1.1     

       :اختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرة -0

دراسة: والدراسات السابقة مثل على اإلطار النظري  االطالذتم استراتيجيات تنشيط الذاكرة وإلعداد اختبار    

الخوالده  (،2100) أبوعمشة (،2119المعشني) (،2110) الصمادي (،2115) وانرش، (2112الخولي) (،2111)العو 

 –)التسميع  استراتيجيةفرعية ثالثة اختبارات لكل اختبارات ( 9على )( مفردة موزعة 49)من ويتكون االختبار، (2105)

 .( دقيقة51-21)يق االختبار بين ويستغرق تطب .العقلي(التصور  –التنظيم

 

 التلميذات ذوات صعوبات التعلم   التلميذات العاديات              

 الصف المدرسة م الصف المدرسة م 

 سادس ثالث سادس ثالث

 4 00 9ب 0 05 05 9ب 0

 9 01 3ب 2 05 05 3ب 2

 0 01 بالحوية  2ب 3 05 05 بالحوية   2ب  3

 4 9 ب سديرة  2 05 05 ب سديرة 2

  31 21 المجموع  41 41 المجموذ  



 
 
 
 

 

 

 

  التسميع استراتيجيةاختبار: 

 :وهي اختبارات فرعية ةثالثالتسميع من خالل  استراتيجيةيتم قياس 

 اختبار التذكر السمعي الفوري للكلمات العيانية: 

 تُعر  سمعيًا. والتي ، ذات المعنىمن الكلمات على تذكر مجموعة قدرة القياس  :الغرض من االختبار

سمعيًا على التلميذات عن طريق جهاز حيث تعر  الباحثة ، من الكلمات العيانية (9يتكون هذا االختبار من ) :وصف االختبار

تكرار الكلمات عدة مرات بعد العر  حتى تتمكن من  ثم يطلب من التلميذات، لفترةعر  مجموعة من الكلمات العيانية ال

 .بأي ترتيبكتابة الكلمات التي سمعتها  بعد ذل  منهاحفظها ثم يطلب 

ويكون المجموذ هو ، ذكرها التلميذةتصحيحة تار باحتساب درجة واحدة لكل كلمة االختبيصحح هذا  :ارطريقة تصحيح االختب

  .درجات 9الدرجة القصوى و، الدرجة التي تحصل عليها

 اختبار التذكر السمعي التتابعي لألرقام: 

 .سمعيًافي  عر  بنفس الترتيب الذي تُ متدرجة الطول األرقام  على تذكرقدرة القياس  :الغرض من االختبار

حيث تدداد فئة الرقم في كل ، تسع مستوياتوموزعة على ، ختبار من أرقام متدرجة في الطوليتألف هذا اال :وصف االختبار

باشرة بعد ويطلب من التلميذة إعادة األرقام م، ن خالل جهاز العر  على التلميذةفقرة. وتقوم الباحثة بعر  األرقام سمعيًا م

في  العدد األول أو الثاني أو الخامسة وقد يكون لالخامسة يُطلب من التلميذة تذكر أحد األعداد من السلسوعند الفقرة ، سماعها

 .ةلالسلس

ومن ، ستطيع التلميذة إعادت  بشكل صحيحعلى العالمات المقابلة لكل رقم ت تقوم الباحثة بوضع دوائر :ارة تصحيح االختبطريق

 .درجات 9الدرجة القصوى لالختبار هي و، الدرجة التي تحصل عليهاويكون المجموذ هو ، ثم تقوم بجمعها

 اختبار تذكر الكلمات المجردة:  

 الكلمات المجردة. قياس القدرة على تذكر  :الغرض من االختبار

ثم يطلب منها تكرار الكلمات  عر  سمعيًا على التلميذةحيث تُ ، كلمات مجردة (9االختبار من ) يتكون هذا :وصف االختبار

 .الكلمات بأي ترتيب حفظها ثم يطلب منها كتابة أكبر عدد منحتى تتمكن من عدة مرات 

ويكون المجموذ هو ، يصحح االختبار باحتساب درجة واحدة لكل كلمة صحيحة تذكرها التلميذة :ارطريقة تصحيح االختب

 درجات. 9هي  الدرجة القصوىو، الدرجة التي تحصل عليها

 التنظيم استراتيجية اختبار: 

( درجة وفيما يلي وصف لهذه 20)ومجموذ درجات هذا االختباراختبارات فرعية  ةثالثالتنظيم من خالل  استراتيجيةيتم قياس 

 :اتاالختبار

 



 
 
 
 

 

 

 

  تصنيف المعانياختبار:  

 .إليها مجموعة من الكلمات: قياس القدرة على تذكر المعنى المناسب للفئة التي تنتمي الغرض من االختبار

وتقوم الباحثة بعر  الكلمات على جهاز البروجكتور بحيث يكون موجود ، يتكون االختبار من تسع فقرات :وصف االختبار

 .اختيار الفئة المناسبة والمطلوب، من الفئات التي تنتمي لها الكلمات أمام التلميذات مجموعة

جموذ هو ويكون الم، االختبار باحتساب درجة واحدة لكل فئة صحيحة تختارها التلميذةيصحح هذا  :ارطريقة تصحيح االختب 

 درجات. 9هي والدرجة القصوى لالختبار ، الدرجة التي تحصل عليها

 اختبار تصنيف األعداد:  

 (.زوجي- )فرديخاصية قياس القدرة على تصنيف األعداد باستخدام  :الغرض من االختبار

من خالل جهاز يتم عر  األعداد بحيث ، من األعداد بينها خاصية مشتركة يتألف هذا االختبار من مجموعة :وصف االختبار

 .زوجي( –وفق خاصية )فردي تصنيف األعداد ا والمطلوب ثم يتم إخفاءهالبروجكتور 

 .درجات 9الدرجة القصوى و، صحيحة يخصص درجة واحدة لكل إجابة :تصحيح االختبار

  الصور:اختبار تصنيف 

 .المشتركة بينها حسب الخصائصمن خالل تصنيفها  االختبار القدرة على تذكر الصور يقيس هذا :الغرض من االختبار

ويتم عر  ، زواحف( –طيور  –حيوانات )مشتركة ر من تسع صور مختلفة بينها خاصية يتألف هذا االختبا :وصف االختبار

 حسب خاصية مشتركة. والمطلوب وضع الصور في فئات البروجكتورمن خالل جهاز الصور 

 درجات. 9والدرجة القصوى لالختبار هي ، يخصص درجة واحدة لكل إجابة صحيحة: تصحيح االختبار

 التصور العقلي استراتيجية اختبار: 

وفيما يلي ، درجة( 05االختبار )ومجموذ درجات ، اختبارات فرعية ةثالثيتم قياس استراتيجية التصور العقلي من خالل 

 :اتاالختبارلهذه  وصف

 ألزواج من الكلماتة عقلية تكوين صور اختبار:  

تفاعلية بين كل  تضم عالقةصورة عقلية  قياس القدرة على تذكر أزواج من الكلمات من خالل إيجاد :الغرض من االختبار 

  .التصور العقلي استراتيجيةزوج من تل  األزواج باستخدام 

خالل جهاز العر  والمطلوب وتُعر  من ، مس فقرات تحوي أزواج من الكلماتيتألف هذا االختبار من خ :وصف االختبار

 بأن  ال يشترط إجادة الرسم.مع التوضيح ، في ورقة اإلجابة هذه الصورة من خالل تكوين صورة عقلية لها ورسم، تذكرها

 .درجات (5)الدرجة القصوى و، ابة صحيحةدرجة واحدة لكل إج :تصحيح االختبار

 



 
 
 
 

 

 

 

 اختبار تكوين صورة عقلية لعدد من الكلمات:  

بحيث تساعد على تذكر قائمة المعروضة تجمع كل الكلمات على رسم صورة عقلية قياس القدرة  :الغرض من االختبار 

  .الكلمات

والمطلوب ، من خالل جهاز البروجتكوروتُعر  ، يتألف هذا االختبار من عدد من الكلمات مألوفة لدى العينة :وصف االختبار

ورسمها دون شرط إجادة  تذكرها عن طريق رسم صورة ذهنية لهذه الكلمات بحيث تجمع الصورة كل الكلمات المعروضة

لتسجيل  ثم يُطلب منها فتح عينيها، ومحاولة تذكر الكلمات التي كونت منها الصورةبإغالق عينيها وتقوم التلميذة بعد ذل  الرسم 

 .اإلجابةالكلمات على ورقة 

 درجات. (5)الدرجة القصوى و، لكل إجابة صحيحةدرجة واحدة  :تصحيح االختبار 

 للمواقف اختبار تكوين صورة عقلية : 

 للمواقف. على رسم صورة عقلية قياس القدرة  :الغرض من االختبار 

على اإلجابة ثم توزذ ورقة ،   من خالل جهاز البروجتكوروتُعر، ن خمس مواقفيتألف هذا االختبار م :وصف االختبار

، وال يشترط إجادتها للرسم، واقفصورة ذهنية لهذه المفتح عينيها ورسم  ب منهاطليُ ثم ، إغالق عينيها ويُطلب منها، التلميذة

 رسم الصورة العقلية للموقف ككل.والمطلوب 

تحتسب حسب تذكر التلميذة لجميع ، درجات (5هي )الدرجة القصوى و، درجة واحدة لكل إجابة صحيحة :تصحيح االختبار

 .عناصر الموقف في رسمها للصورة العقلية على ورقة اإلجابة

     :لكل اختبار والدمن المخصصاستراتيجيات تنشيط الذاكرة ويوضح الجدول التالي درجات اختبار 

 المخصص لكل اختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرة والزمناختبار درجات  (1جدول )

الدرجة  الدرجة زمنال االختبار          االستراتيجيات م

 الكلية

0  

 

 التسميع  استراتيجية

 اختبار التذكر السمعي الفوري  

 للكلمات العيانية 

  9 دقائق 2

 

20 

 

 اختبار التذكر السمعي التتابعي 

 لألرقام 

 9 دقائق  2

 9 دقائق  2 اختبار تذكر الكلمات المجردة 

2  

 التنظيم  استراتيجية 

  9 دقائق 3 اختبار تصنيف المعاني 

 9 دقائق 3 اختبار تصنيف األعداد  20

 9 دقائق  3 اختبار تصنيف الصور 



 
 
 
 

 

 

 

3  

 التصور استراتيجية 

 العقلي  

اختبار تكوين صورة عقلية ألزواج                  

 الكلمات

  5 دقائق 0

 

اختبار تكوين صورة عقلية لعدد من  05

 الكلمات 

 5 دقائق  4

 5 دقائق  0 مواقف للاختبار تكوين صورة عقلية 

  :الختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرةالخصائص السيكومترية 

 : الصدق:  أواًل 

 تم حساب الصدق بطريقتين:

 صدق المحكمين:  -0

 مجال علم النفسالمتخصصين في  ( من المحكمين9على )، مفردة( 49)صورت  المبدئية  في قامت الباحثة بعر  االختبار

مدى مناسبة المفردة لما وضعت لقياس  ومالئمتها للعينة ومناسبة صياغتها اللغوية ويوضح الجدول التالي نسب  للحكم على

 تفاق المحكمين على بنود التحكيم.ا

 اختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرة تحكيم( نسب اتفاق المحكمين على بنود 1جدول )

 نسبة االتفاق مبنود التحكي م

 %44.44 مناسبة المفردة لما وضعت لقياس   0

 %00.00 البحث المفردة لعينةمالئمة  2

 %44.44  مناسبة صياغة المفردة 3

   صدق المقارنة الطرفية: -2

( 51)ن =  االبتدائيقامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة استطالعية عشوائية من تلميذات الصف الثالث والسادس 

عدد تلميذات العينة  إجمالي)من الدرجات المرتفعة( من  % 20وأخذ نسبة  اتنازليً  رجات  وترتيبها ترتيبًاوتصحيح  ورصد د

عدد تلميذات  إجمالي)من الدرجات المنخفضة( من  % 20 ونسبة، األعلى ( تلميذة تمثل اإلرباعي02عددها ) االستطالعية فبلغ

األعلى  اإلرباعيللمقارنة بين   "test -Tاألدنى وباستخدام اختبار" لميذة تمثل اإلرباعي( ت02العينة االستطالعية فبلغ عددها )

 :التاليواألدنى جاءت النتائج كما هو موضح بالجدول 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

األعلى واألدنى على اختبار  يمة "ت " ومستوى داللتها لإلرباعيالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وق (6جدول )

 استراتيجيات تنشيط الذاكرة

 العينة     

 

 

 المتغير

 ياإلرباع

 قيمة 

 " ت "

             مستوى 

 الداللة

 األدنى األعلى

 المتوسط العدد
االنحراف 

 يالمعيار
 المتوسط العدد

االنحراف 

 يالمعيار

 10.1 4.32   2    0.24 02 2.2 3.52 02 تنشيط الذاكرة 

 : ثبات االختبار:ثانيًا

 تم التحقق من ثبات االختبار بطريقتين: 

 طريقة معامل ألفا لكرونباخ: -0

والجدول التالي   Cronbach's Alpha  Coefficientاستخدمت الباحثة لحساب ثبات االختبار معامل ألفا لكرونباخ    

 .يم معامالت ألفا ألبعاد االختباريوضح ق

 اختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرة ألبعاد قيم معامالت ألفا (7جدول )

 قيمة معامل ألفا بعدال

 1.424 التسميع

 1.423 التنظيم

 1.430 التصور العقلي

 

  طريقة التجزئة النصفية: - 1 

 لغت قيمة معامل االرتباط بين نصفيوب Split half للتحقق من ثبات االختبار ككل تم استخدام طريقة التجدئة النصفية

بلغت قيمة معامل الثبات ، Spearman – Brown( وبعد تصحيح أثر التجدئة بمعادلة سبيرمان وبراون 1.542االختبار )

 ناسبة من الثبات. مما سبق أن االختبار على درجة م ويتضح، (1.491)

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 :االتساق الداخلي ا:ثالثً 

 ة كل عبارة والدرجة الكلية للبعدلالختبار وذل  عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درج حساب االتساق الداخليتم 

كما تم حساب معامالت  1.10عند مستوى قيم دالة إحصائيًا  وهي( 1.042 – 1.524وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين )

 .(4والدرجة الكلية لالختبار فكانت قيم معامالت االرتباط كما هو موضح بجدول ) بعداالرتباط بين مجموذ درجات كل 

 استراتيجيات تنشيط الذاكرة الختبار والدرجة الكلية األبعاد قيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات (8جدول )  

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط بعدال        

 1.10  1.422        التسميع     

 1.10 1.059 التنظيم     

 1.10 1.402 التصور العقلي

 

 :التعديالت في اختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرة

ات االستراتيجي االختبار          رقم   

ةالفقر  

 العبارة بعد التعديل  العبارة قبل التعديل

 

 

استراتيجية 

 التسميع

اختبار التذكر 

الفوري السمعي 

العيانية للكلمات  

4  

 جمل

 

 قلم

اختبار التذكر 

 السمعي التتابعي

 لألرقام

4  

0-5-5-5-9-9-3  

 

 

0-5-5-5-9-3  

اختبار تذكر 

 الكلمات المجردة 

4  

 حب

 

 مودة

 

 

استراتيجية 

ليالتصور العق  

اختبار تكوين 

 صورة عقلية لعدد

 من الكلمات 

طيور  –مندل  -بحر –نافذة  0  

سم   -باب -  

 طيور–مندل  -بحر –نافذة 

باب –  

قلم  –طعام  –غابات  –أمطار  2  

نافذة  –قرد  -  

 –طعام  –غابات  –أمطار 

قرد –قلم   

  غيوم –صياد  –شبكة  –فتاة  2

سرير  –شرطي   - 

وم غي-صياد  –شبكة  –فتاة 

شرطي –  



 
 
 
 

 

 

 

اختبار تكوين 

صورة عقلية 

 للمواقف 

 

0 

" تخيلي مكان تعرفي  جيًدا 

كغرفة ما في المندل". ثم حاولي 

عقلية لما تحتوي  تكوين صورة

  .علي  الغرفة

" تصوري مكان تعرفي  

ثم  .جيًدا كمكتبة مدرسية "

عقلية  تكوين صورةحاولي 

 لما تحتوي علي  الغرفة 

 

 :اإلنجازمقياس توجهات أهداف   -2

 .األداء التعلم أم نحو تقانإ إلىوالوصول  الهدف نحوفي تحقيق أهدافها التلميذة توج  مدى  ى تحديدإلالمقياس يهدف 

  :خطوات أعداد المقياس

، (2113)مقيراس زايرد، Elliote & McGregor (2001)مقياس :مثل يمكن االستفادة منهاالمقاييس التي االطالذ على تم 

 مقيراس عبرد، (2100)العرال  أبرومقيراس ، (2101حسرانين)مقيراس ، (2115رشروان)مقياس ، (2113)درويشوهالل  أبومقياس 

  .(2105)مقياس راضي و، (2102)مقياس الوقاد ، (2100) الوهاب

ويتضمن المقياس والمقاييس التي تم االطالذ عليها  والدراسات السابقة النظري اإلطارتم تحديد أبعاد المقياس في ضوء و

   :على النحو التالي بعدين

 والرغبرة فري الفهرم، عمرل علرى اكتسراب المهرارات الجديردةالحرص على إتقان الرتعلم وال ويقصد بها :اإلتقانأهداف  :البعد األول

تتمثل فري ، ( عبارات01ويتكون من )، الكفاءة الذاتيةلسعي نحو تطوير وا، عن نتائج األداءالعميق لموضوذ التعلم بغض النظر 

 .(01-0العبارات من )

غض النظر عن فهرم أمامهم بعلى اآلخرين وإظهار قدرات مرتفعة على التفوق حرص الويقصد بها  :األداءأهداف  :البعد الثاني

( 01ويتكرون مرن )، بشركل أفضرل مرن اآلخررين العائلرة والظهروروبذل الجهد في محاولة تحسرين األداء وإسرعاد ، موضوذ التعلم

  .(21-00وتتمثل في العبارات من )، عبارات

  :اإلنجازلمقياس توجهات أهداف الخصائص السيكومترية 

 : الصدق:  أواًل 

 :تم حساب الصدق بطريقتين 

 صدق المحكمين: -0

مجرال  المتخصصرين فري ( مرن المحكمرين9) على، (4( عبارة )ملحق21صورت  المبدئية )في  الباحثة بعر  المقياسقامت 

مالئمتها للعينة ومناسبة صياغتها اللغوية ويوضح لقياس  ومدى انتماء العبارة للبعد ومناسبتها لما وضعت  للحكم على علم النفس

 الجدول التالي نسب اتفاق المحكمين على بنود التحكيم. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 اإلنجاز( نسب اتفاق المحكمين على بنود تحكيم مقياس توجهات أهداف 9جدول )  

 نسبة االتفاق بنود التحكيم م

 %44.44 انتماء العبارة للبعد 0

 %011 مالءمة العبارة للعينة  2

 %00.00 مناسبة الصياغة اللغوية  3

 

 صدق المقارنات الطرفية: -2

بلغ عددها )ن =  االبتدائيقامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة استطالعية عشوائية من تلميذات الصف الثالث والسادس 

عدد تلميذات  إجمالي)من الدرجات المرتفعة( من  % 20وأخذ نسبة  ها ترتيبًا تنازليًا( وتصحيح  ورصد درجات  وترتيب51

عدد  إجمالي)من الدرجات المنخفضة( من  % 20ونسبة  ، األعلى اإلرباعيلميذة تمثل ( ت02العينة االستطالعية فبلغ عددها )

للمقارنة بين  T" Test"األدنى وباستخدام اختبار"ت" اإلرباعي ( تلميذة تمثل 02)ت العينة االستطالعية فبلغ عددهاتلميذا

 (.01األعلى واألدنى جاءت النتائج كما هو موضح بجدول ) اإلرباعي

األعلى واألدنى لمقياس توجهات  لإلرباعيوداللتها اإلحصائية يمة "ت " المتوسطات واالنحرافات المعيارية وق (11جدول )

 اإلنجازأهداف 

    العينة        

 

 

 المتغير

 اإلرباعي

 قيمة 

" ت 

" 

     مستوى 

 الداللة

 األدنى         األعلى         

 لمتوسطا العدد
االنحراف 

 يالمعيار
 المتوسط العدد

االنحراف 

 يالمعيار

 وجهات ت 

 اإلنجاز أهداف
02 22.4 2.0 02   25   3.5 04.2 1.10 

 

 : ثبات المقياس:ثانيًا

 تم التحقق من الثبات بطريقتين:

 طريقة معامل ألفا لكرونباخ: -0

حالة حذف درجة  في Cronbach's Alpha  Coefficientتم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا لكرونباخ  

موضحة  ت المقياس كما هيوكانت قيم معامل ألفا لعبارا 1.440العبارة من الدرجة الكلية للمقياس فبلغت قيمة معامل ألفا العام 

 .(00بجدول )



 
 
 
 

 

 

 

 اإلنجازمعامالت ألفا لعبارات مقياس توجهات أهداف  ( قيم11جدول )

 معامل ألفاقيمة  العبارةرقم  قيمة معامل ألفا رقم العبارة

0 1.423 00 1.022 

2 1.450 02 1.454 

3 1.424 03 1.424 

2 1.420 02 1.424 

5 1.053 05 1.050 

4 1.454 04 1.454 

0 1.421 00 1.455 

4 1.455 04 1.050 

9 1.024 09 1.454 

01 1.454 21 1.022 

 

 طريقة التجزئة النصفية: -ب 

( 1.944)معامل االرتباط بين نصفى المقياس للتحقق من ثبات المقياس ككل تم استخدام طريقة التجدئة النصفية وبلغت قيمة 

 أن المقياس علىويدل ذل  على  ، (1.943بلغت قيمة معامل الثبات )  Guttmanوبعد تصحيح أثر التجدئة بمعادلة جيتمان

 درجة مناسبة من الثبات. 

 :االتساق الداخلي -ثالثًا  

ة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درج مت الباحثة بحساب االتساق الداخليقا

 (.02فكانت قيم معامالت االرتباط كما هو موضح بجدول ) للبعد

 اإلنجازبمقياس توجهات أهداف  قيم معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد (11جدول )

 قيمة معامل االرتباط رقم العبارة قيمة معامل االرتباط رقم العبارة

0 1.533** 00 1.494** 

2 1.019** 02 1.421** 

3 1.455** 03 1.024** 



 
 
 
 

 

 

 

2 1.504** 02 1.020** 

5 1.404** 05 1.493** 

4 1.434** 04 1.022** 

0 1.431** 00 1.503** 

4 1.029** 04 1.492** 

9 1.440** 09 1.012** 

01 1.020** 21 1.425** 

 

 :التعديالت في مقياس توجهات أهداف االنجاز

 العبارة بعد التعديل          العبارة قبل التعديل            رقم المفردة

أسعى لفهم المادة الدراسية حتى لو لم أحصل  3

  .على درجات مرتفعة

 أحرص على فهم كل المقررات الدراسية.  

 .أتقن تعلم المواد الصعبة   أفضل المادة التي تثير فضولي رغم صعوبتها.  2

أشعر بالسعادة عندما أعرف معلومة جديدة من    أشعر بسعادة عندما أعرف معلومة جديدة. 5

 .خالل دراستي بالمدرسة

احتفظ بكتب األعوام السابقة لالستفادة منها في    منها.أحتفظ بكتب األعوام السابقة لالستفادة  4

 .تعلم المواد الالحقة

ابذل مديد من الجهد لفهم الموضوعات  0

 الصعبة. 

تأخذ مني الدروس الصعبة وقتًا كثيًرا حتى   

 .أفهمها

اهتم بسؤال معلمتي وزميالتي في  4

 .الموضوعات التي ال افهمها

 أسال المعلمة عن الدروس التي ال أفهمها.  

تديد  الدراسية التيأحرص على فهم المواد  9

 معلوماتي

 أحرص على المذاكرة يوميًا.  

 تشجعنى الكتب المدرسية على التفكير.    .تفكيري التي تثيراستمتع بالمواد الدراسية   01

 أشعر بالسعادة حينما أحقق أهدافي الدراسية.   أشعر بالسعادة حينما أحقق أهدافي.  00



 
 
 
 

 

 

 

أحرص على المشاركة في المواد الدراسية  02

 .الصعبة

 أشارك في كل الدروس والحصص.  

 .يهمني أن أكون األفضل بين زميالتي    .أهتم باألداء األفضل مقارنة بدميالتي 03

أقوم بمذاكرة دروسي لتعرف زميالتي أني  02

 ذكية.

 تفوق في دراستي ألسعد عائلتي.أسعى لل  

أهتم بأن يعرف اآلخرين أنني متفوقة في  04

 دراستي.

 أهتم بإظهار قدراتي أمام زميالتي.  

أشعر بالثقة عندما أحصل على تقديرات  09

 مرتفعة.

أشعر بالثقة عندما أحصل على درجات   

 مرتفعة.

 أجلس في مقدمة الصف لجذب انتباه المعلمات.    أجلس في مقدمة الصف لجذب انتباه معلمتي.  21

 

          المستخدمة: اإلحصائيةاألساليب  .1.1  

      .T" Test"اختبار )ت(  -0

 معامل ارتباط بيرسون.  -2

 المتوسط الحسابي. -3

 المعياري. االنحراف -2

  

 نتائج البحث .1

وذل  في ضوء اإلطار النظري ونتائج الدراسات ، يتناول هذا الفصل ما أسفر عن  البحث الحالي من نتائج ومناقشتها

لما اشتمل  وفيما يلي عر  تفصيلي، مجموعة من التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء النتائج ثم عر ، والبحوث السابقة

  :علي  هذا الفصل

  :عرض النتائج المتعلقة بفروض البحث

 :الفرض األول ومناقشتهانتائج 

ذات داللة إحصائية بين درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات  ارتباطيةال توجد عالقة  " :نص الفرض األول

 ."اإلنجازتنشيط الذاكرة ودرجاتهم في توجهات أهداف  استراتيجياتالتعلم والعاديات في 

لحساب قيمة معامل االرتباط بين درجات العينة من لبيرسون  معامل االرتباطتم استخدام وللتحقق من صحة هذا الفر  

 ويوضح، اإلنجازمقياس توجهات أهداف  فياختبار استراتيجيات تنشيط الذاكرة ودرجاتهم  فيالعاديات وذوات صعوبات التعلم 

 ( نتائج هذا الفر : 03جدول )



 
 
 
 

 

 

 

تنشيط  استراتيجياتبين درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم والعاديات في  ت االرتباطقيم معامال( 11جدول )

 ز اإلنجاالذاكرة ودرجاتهم في توجهات أهداف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج الفرض الثاني ومناقشتها: -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم " :نص الفرض الثاني

 "T"اختبار "ت" تم استخدام هذا الفر   صحة تحقق منولل ."اإلنجازوالعاديات في استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

Test ( نتائج هذا الفر :02للمجموعات المستقلة ويوضح جدول ) 

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط            العدد المجموعة       المتغيرات     

 استراتيجية التسميع

 توجهات أهداف اإلتقان

                                  

 ذوات صعوبات التعلم

01 1.34 1.10 

 استراتيجية التسميع

 توجهات أهداف األداء

01 1.20 1.10 

 استراتيجية التسميع

 توجهات أهداف اإلتقان

 

 العاديات      

021 1.53 1.10 

 استراتيجية التسميع

 توجهات أهداف األداء

021 1.00 1.10 

 استراتيجية التنظيم

 توجهات أهداف اإلتقان

                                  

 ذوات صعوبات التعلم

01 1.22 1.10 

 استراتيجية التنظيم

 توجهات أهداف األداء

01 1.24 1.10 

 استراتيجية التنظيم

 توجهات أهداف اإلتقان

                                      

 العاديات         

021 1.54 1.10 

 استراتيجية التنظيم

 توجهات أهداف األداء

021 1.49 1.10 

 استراتيجية التصور العقلي

 توجهات أهداف اإلتقان

                                              

 ذوات صعوبات التعلم

 غير دالة 1.09 01

 استراتيجية التصور العقلي

 توجهات أهداف األداء

 غير دالة 1.20 01

 استراتيجية التصور العقلي

 توجهات أهداف اإلتقان

    

 العاديات       

021 1.24 1.10 

 استراتيجية التصور العقلي

 توجهات أهداف األداء

021 1.52 1.10 

 استراتيجيات تنشيط الذاكرة ككل            

 ككلاإلنجاز أهداف توجهات 

 1.10 1.20 01 ذوات صعوبات التعلم

 1.10 1.45 021 العاديات      



 
 
 
 

 

 

 

ذوات صعوبات التعلم والعاديات في تلميذات المرحلة االبتدائية  ا للفروق بين متوسطي درجاتقيمة "ت " ومستوى داللته (11دول )ج

 اإلنجازاستراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

ويوضررح الشرركل التررالي متوسررطات درجررات تلميررذات المرحلررة االبتدائيررة ذوات صررعوبات الررتعلم والعاديررات فرري اسررتراتيجيات      

 . اإلنجازتنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

 

 متوسطات درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم والعاديات  (1شكل )

 اإلنجازفي استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

العينة                                                                                              

 المتغير    

  تلميذات المرحلة االبتدائية

 درجات

  الحرية

 قيمة  

 " ت "

 

 مستوى 

 الداللة 

 العاديات        ذوات صعوبات التعلم

 االنحراف  المتوسط العدد

 المعياري
 المتوسط العدد

 االنحراف

 المعياري

 1.10 4.5 044 3.4 22.4 021 2.3 00.4 01 التسميع

 1.10 2.9 044 3.9 22.3 021 2.3 21.4 01 التنظيم

 1.10 2.0 044 2.3 02.3 021 2.5 00.2 01 التصور العقلي

 الدرجة الكلية الستراتيجيات تنشيط 

 الذاكرة            

01 29.4 2.4 021 50.2 2.3 044 4.2 1.10 

 غير دالة 0.43- 044 0.4 25.19 021 4.5 22.30 01 توجهات أهداف اإلتقان

 غير دالة 1.35- 044 5.2 25.42 021 2.52 25.44 01 توجهات أهداف األداء         

 غير دالة 0.30 044 2.4 51.90 021 2.0 29.92 01 الدرجة الكلية لتوجهات األهداف



 
 
 
 

 

 

 

بررين  حيررث وجرردت فررروق ذات داللررة إحصررائية ا فقررط ولررم يتحقررق بشرركل كامررلوفرري ضرروء ذلرر  فقررد تحقررق الفررر  الصررفري جدئيًرر

التلميرذات  لصرالحاسرتراتيجيات تنشريط الرذاكرة صعوبات الرتعلم فري ذوات متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية من العاديات و

صرعوبات ذوات بين متوسرطي درجرات تلميرذات المرحلرة االبتدائيرة مرن العاديرات و ا لم توجد فروق ذات داللة إحصائيةبينم، العاديات

 .اإلنجازالتعلم في توجهات أهداف 

 :ومناقشتها الفرض الثالثنتائج  -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات  ":الفرض الثالث نص

 ."سادس( -ا للصف الدراسي )ثالثتبعً  اإلنجازالتعلم في استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

الفروق بين للكشف عن داللة  للمجموعات المستقلة T" Test"اختبار "ت" تم استخدام وللتحقق من صحة هذا الفر  

 اإلنجازمتوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم في استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

 .ويوضح الجدول التالي النتائج .سادس( -ا للصف الدراسي )ثالثتبعً 

تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم بالصف  درجاتقيمة "ت " ومستوى داللتها للفروق بين متوسطي  (11جدول )

 اإلنجازالثالث والسادس في استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

 العينة                                                                                               

 

 المتغير 

  االبتدائية ذوات صعوبات التعلم تلميذات المرحلة     

 درجات 

 الحرية 

 قيمة 

 " ت "

 مستوى 

 الداللة 

 الصف السادس       الصف الثالث       

 المتوسط العدد 
 االنحراف 

 المعياري
 المتوسط العدد

 االنحراف 

 المعياري

 1.10 3.2 44 2.3 09.4 31 3.9 04.5 21 التسميع

 1.10 2.9 44 3.0 22.2 31 2.4 09.3 21 التنظيم

 1.10 2.4 44 0.4 02.9 31 2.5 00.2 21 العقليالتصور 

 الدرجة الكلية الستراتيجيات 

 تنشيط الذاكرة 

21 24.9 9 31 53.5 0.0 44 3.5 1.10 

 غير دالة 1.03- 44 3.3 22.34 31 5.2 22.20 21 اإلتقانتوجهات أهداف 

 غير دالة 1.34 44 2.3 25.0 31 2.4 25.5 21 توجهات أهداف األداء

 غير دالة 1.02 44 2.2 51 31 5.0 29.40 21 األهدافالدرجة الكلية لتوجهات 

 



 
 
 
 

 

 

 

          

في استراتيجيات تنشيط  بات التعلم بالصف الثالث والسادس( متوسطات درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعو1شكل ) 

 اإلنجازالذاكرة وتوجهات أهداف 

وجدت فروق  فقط حيثوفي ضوء ذل  يمكن القول أن الفر  الصفري الثالث لم يتحقق في معظم مكونات  وتحقق جدئيًا 

ات التعلم بالصف الثالث والصف السادس في ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوب

درجات ذوات صعوبات التعلم  د فروق دالة إحصائيًا بين متوسطيولم توج، تنشيط الذاكرة لصالح الصف السادساستراتيجيات 

 بالصف الثالث والصف السادس االبتدائي في توجهات أهداف اإلنجاز.

 :نتائج الفرض الرابع ومناقشتها -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات في  ":نص الفرض الرابع

 .سادس( - استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف اإلنجاز تبًعا للصف الدراسي )ثالث

لة الفروق بين للمجموعات المستقلة للكشف عن دال T" Test"وللتحقق من صحة هذا الفر  تم استخدام اختبار "ت" 

ا للصف متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات في استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف اإلنجاز تبعً 

 .. ويوضح الجدول التالي النتائجسادس( -الدراسي )ثالث

تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات بالصف الثالث  قيمة "ت " ومستوى داللتها للفروق بين متوسطي درجات (16جدول )

 اإلنجازوالسادس في استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

  العينة             

 

 

 المتغير  

  تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات            

درجات 

 الحرية

 قيمة 

 " ت "

 مستوى

 الداللة 

 الصف السادس        الصف الثالث      

 المتوسط العدد
االنحراف 

 يالمعيار
 المتوسط العدد

االنحراف 

 يالمعيار

 1.15 2.3 004 3.4 23.4 41 3.2 22.0 41 التسميع
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 1.15 2.2 004 2 23.3 41 3.5 20.9 41 التنظيم

 1.15 2.3 004 2.4 03.2 41 2.0 02.5 41 يالتصور العقل

 تنشيطالدرجة الكلية الستراتيجيات 

  الذاكرة 
41 54.2 4.4 41 59.0 0.3 

004 

 
2.34 1.15 

 1.10 2.40 004 3.2 22.23 41 2.5 25.05 41 اإلتقان توجهات أهداف

 غير دالة 1.54 004 3.2 24 41 3.0 25.45 41 توجهات أهداف األداء

 1.15 2.35 004 5.3 29.92 41 2.2 50.90 41 لتوجهات األهداف الدرجة الكلية

ويوضح الشكل التالي متوسطات درجات تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات بالصف الثالث والسادس في استراتيجيات 

 .اإلنجازتنشيط الذاكرة وتوجهات أهداف 

 

( متوسطات درجات تلميذات المرحلة االبتدائية العاديات بالصف الثالث والسادس في استراتيجيات تنشيط الذاكرة 1شكل )

 اإلنجازوتوجهات أهداف 

فروق ذات داللة إحصائية بين وجدت حيث مكونات   تحقق في أحد رابعوفي ضوء ذل  يمكن القول أن الفر  الصفري ال  

تنشيط الذاكرة لصالح في استراتيجيات بالصف الثالث والصف السادس  االبتدائية العاديات متوسطي درجات تلميذات المرحلة

درجات تلميذات الصف الثالث والصف السادس االبتدائي العاديات  بين متوسطي إحصائيًافروق دالة  ووجدت، الصف السادس

درجات  بين متوسطي إحصائيًافروق دالة وجود  لمبينما ، لح الصف الثالثوفي الدرجة الكلية لصااإلتقان في توجهات أهداف 

 .تلميذات الصف الثالث والصف السادس االبتدائي العاديات في توجهات أهداف األداء

 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

   ف 
      

   ف 
     ث

   ف 
      

   ف 
     ث

   ف 
      

   ف 
     ث

   ف 
      

   ف 
     ث

   ف 
      

   ف 
     ث

   ف 
      

   ف 
     ث

   ف 
      

   ف 
     ث

أه  ف أه  ف  التق ن   رجة   ك  ةى  ت  ر    ق   تنظ م  ت م ع
 أل  ء

   رجة   ك  ة



 
 
 
 

 

 

 

 :ملخص عام لنتائج البحث. 1.1

ككل لدى تلميذات  األهدافبين استراتيجيات تنشيط الذاكرة ككل وتوجهات  إحصائيةموجبة ذات داللة  ارتباطيةوجد عالقة ت -0

التصور العقلي  استراتيجيةبين  إحصائيًادال   ارتباطيةال توجد عالقة و، ية العاديات وذوات صعوبات التعلمالمرحلة االبتدائ

 .ذوات صعوبات التعلملدى تلميذات المرحلة االبتدائية ككل  اإلنجازوتوجهات أهداف 

بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية من العاديات وصعوبات التعلم في  ةفروق ذات داللة إحصائيوجود  -2

بين متوسطي درجات تلميذات  ولم توجد فروق ذات داللة إحصائية، التلميذات العادياتستراتيجيات تنشيط الذاكرة لصالح ا

  .اإلنجازالمرحلة االبتدائية من العاديات وصعوبات التعلم في توجهات أهداف 

الصف الثالث وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم بت -3

درجات  بين متوسطي إحصائيًاوال توجد فروق دالة ، تنشيط الذاكرة لصالح الصف السادسفي استراتيجيات والصف السادس 

 .اإلنجازس االبتدائي في توجهات أهداف ذوات صعوبات التعلم بالصف الثالث والصف الساد

بالصف الثالث والصف العاديات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المرحلة االبتدائية   -2 

درجات تلميذات  بين متوسطي إحصائيًافروق دالة  توجدو، السادس في استراتيجيات تنشيط الذاكرة لصالح الصف السادس

 .الدرجة الكلية لصالح الصف الثالثوفي اإلتقان الصف الثالث والصف السادس االبتدائي العاديات في توجهات أهداف 

  :توصيات البحث. 1.1

 تنشيط في توظيف استراتيجيات لتنمية مهاراتهن التعليم العام رف المصادر ومعلماتغ دورات تدريبية لمعلماتعقد  -0 

 .الذاكرة في العملية التعليمية

وخاصة في المرحلة االبتدائية بتوفير مواقرف للرتعلم تسراعد التلميرذات ذوات صرعوبات الرتعلم علرى  ضرورة اهتمام المعلمات -2

  .الذاكرةتنشيط ممارسة واستخدام استراتيجيات 

وذوات  لرردى التلميررذات العاديررات اإلنجررازالبرررامج التعليميررة المناسرربة لتوجهررات أهررداف عمررل علررى إيجرراد بيئررة تعليميررة ترروفر ال -3

  .مما يقلل من الهدر التربوي وزيادة جودة مخرجات التعليم، صعوبات التعلم

 نحرو التوجر  وخاصرة اتميرذلللت الدافعيرة التوجهرات تلعبر  الرذي المهرم الردور إلى األمور وأولياء المعلمات انتباه توجي  يجب -2

، اتميرذتللل الدافعيرة التوجهرات علرىالتعررف  إلرى الردائم السعي خالل من وذل ، المختلفة الدراسية المواد التعامل مع عند اإلتقان

  .من خالل التدريب واإلرشاد على بذل مديد من الجهد وإتقان المادة المتعلمة وفهمهاومساعدتهن 

 المراجع. 6

  :المراجع العربية .1.6



 
 
 
 

 

 

 

أ(. أنماط معالجرة المعلومرات لرذوي صرعوبات تعلرم مرادة الرياضريات فري إطرار التخصرص 2115إبراهيم، سليمان عبد الواحد )

، كليرة التربيرة باإلسرماعيلية، رساالة ماجساتير ريار منشاورةالوظيفي للنصفيين الكرويين بالمخ لتالميذ المرحلرة اإلعداديرة. 

 جامعة قناة السويس.   

الجمعيرة ، (اإلساالمي )الانفا المطمةناة مجلاة الطاب النفسايب(. المخ وصعوبات التعلم. 2115عبد الواحد )سليمان ، إبراهيم

 .00، (40العدد)، العالمية اإلسالمية للصحة النفسية بالقاهرة

اإلساالمي  مجلاة الطاب النفساي. سرباب متداخلرة وخصرائص وسرمات. أ. صرعوبات الرتعلم(2110د الواحرد )سليمان عب، إبراهيم

 . 23-22، (44العدد)، الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسية بالقاهرة ،المطمةنة(النفا )

. والتنحياااة " سااايكلوجية صاااعوبات الاااتعلم " ذوي المحناااة التعليمياااة باااين التنمياااة .(2101سرررليمان عبرررد الواحرررد )، إبرررراهيم

 دار الوفاء. :اإلسكندرية

دار  :عمران ."الاذاكرة وماا وراء الاذاكرة "رؤى وتطبيقاات فاي مجاال اإلعاقاة العقلياة  .(2103سليمان عبد الواحرد )، إبراهيم

 .أسامة

(. فاعلية استخدام بعض استراتيجيات مساعدات التذكر باألسلوب الترابطي فري تحصريل المعرفرة 2113فاضل خليل )، إبراهيم

-015، (23العردد )، جامعرة قطرر، وث التربوياةمجلاة مركاز البحا .التاريخية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف األول متوسط

020. 

 ومسرتوى دافعيرتهم الطلبرة جرنس ضروء فري المعلومات استرجاذ في التذكر استراتيجيات من عدد أثر(. 2114فواز )، إبراهيم

 .014-42، (0العدد )، 20المجلد ، جامعة البلقاء، مجلة جامعة النجاح لألبحاث. للتعلّم

 .أكتوبر 0منشورات جامعة  :ليبيا .صعوبات التعلم .(2114) محمد شكر، والدبيدي يوسف أبو القاسم، األحرش

التذكر والدافعيرة للرتعلم ومفهروم الرذات كمتغيررات تنبؤيرة للتحصريل األكراديمي لردى  ت(. استراتيجيا2115حسن طلعت )، أحمد

 50-9، (3)الجدء ، (29العدد )، شمسجامعة عين ، مجلة كلية التربيةطلب كلية التربية ببني سويف شعبة الرياضيات. 

 بعاض فاي واإلعدادياة الثانوياة طلباة الدراساة لادى االنجااز نحاو الدافعياة التوجهاات مساتوى(. 2102)مقصود  رشادأحمد، 

  .مطبعة النهضة :القاهرة.مقارنة دراسةالعربية،  الدول

للذاكرة في بعض صعوبات تعلم اللغة االنجليديرة لردى  استراتيجيتين(. أثر التدريب على 2114عبد العاطي عبد الكريم )، أحمد

  .جامعة األزهر، كلية التربية، رسالة ماجستير رير منشورةعينة من تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي. 

  .مكتبة الفالح :الكويت .النفا التربوي وتطبيقاته معل (.0990أحمد )، عبد ه؛ والصمادي، وقاسم محمد؛، البيلي

 .علم النفا الترباوي وتطبيقاتاه(. 2111المجيد )أحمد عبد ، والصمادي ه؛عبد القادر عبد ، والمعادي ه؛محمد عبد ، البيلي

 .مكتبة الفالح :اإلمارات

 .دار الفكر :عمان، (3. )طأسا علم النفا التربوي .(2113عبد الرحمن )، وعدس يوسف؛، وقطامي الدين؛محي ، توق



 
 
 
 

 

 

 

رسااالة  .دراسررة مقارنررة :عمليررات الررذاكرة لرردى طررالب المرحلررة الثانويررة بمحافظررة الطررائف .(2102عررادل عررايض )، الثبيترري

 .جامعة أم القرى :كلية التربية، ماجستير رير منشورة

 دار الفكر العربي. :القاهرة .استراتيجيات التدريا والتعلم .(0999عبد الحميد جابر )، جابر

 عمان: دار المسيرة..دليل التدريا والتعلم والبحث، أطر التفكير ونظرياته(. 2114عبد الحميد جابر)، جابر

 .عمان: دار المسيرة.النظرية والتطبيق، تعليم التفكير (2110(بكرمحمد، ونوفل،  صالح، جادو أبو

 .مكتبة الرشد :الريا  .(. مقدمة في التربية االبتدائية2103حنان عطية )، الجهني

 .نظااام التعلاايم بالمملكااة العربيااة السااعودية بااين الوقااع والمااأمول(. 2102ياسررر فتحرري )، المهررديو قاسررم بررن عائررل، الحربرري

  .مكتبة الرشد :الريا 

(. نمذجة التأثيرات السببية لتوجهات أهرداف االنجراز ومهرارات مرا وراء المعرفرة واسرتراتيجيات 2103مروان علي )، الحربي

، (2العردد )، 014المجلرد ، جامعرة الملر  عبرد العديرد، المجلاة التربوياة .ل الدراسي لدى طالب الجامعةالتعلم على التحصي

325-343 . 

اسررتراتيجيات الررذاكرة وحررل المشرركلة لرردى عينررة مررن أنمرراط  .(2112مجرردي محمررد )، محمررد حسررنين محمررد والشررحات، حسررانين

 .005-20، (52العدد )، 02المجلد ، لتربية ببنهامجلة كلية االسيادة المخية المختلفة )دراسة تجريبية(.  

. استراتيجيات التذكر ومدى التطرف فري االسرتجابة لردى الطرالب ذوي الفئرات المختلفرة مرن (2114د صميده )سيد محم، حسن

 جامعة بنها.، كلية التربية، رسالة ماجستير رير منشورةالذكاء الشخصي. 

توجهات أهداف االنجراز باسرتراتيجيات الرتعلم المعرفيرة واسرتراتيجيات مرا وراء المعرفرة عالقة  (.2110نادية السيد)، الحسيني

، (0العردد )، 0المجلرد ، جامعرة حلروان، مجلاة دراساات تربوياة واجتماعياة. ار لردى الطرالب المتفروقين دراسريًاوقلق االختبر

040-092. 

  .مكتبة االنجلو المصرية :(. القاهرة2)ط ويعلم النفا الترب(. 2112آمال )، وصادقفؤاد عبد اللطيف ، أبو حطب

، والدريقررات ميررادة؛، خولررة؛ والنرراطور، منررى؛ ويحرري، فرراروق؛ والحديرردي، جميررل؛ والروسرران، والصررمادي جمررال؛، الخطيررب

 دار الفكر.  :عمان .مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة(. 2119ناديا )، والسرور موسى؛، والعمايرة إبراهيم؛

االحتفراظ لردى  اإلبرراز علرى (. أثر التفاعل بين بعض معينات الذاكرة واألسلوب المعرفي التسوية /2112منال علي )، الخولي

 .جامعة األزهر، كلية الدراسات اإلنسانية، . رسالة دكتوراه رير منشورةعينة من طالبات نهاية التعليم األساسي

عرالم  :القراهرة .علام الانفا المعرفاي قاراءات وتطبيقاات معاصارة .(2115محمرد ) جرابر، وعبرد ه عبد المنعم أحمد، الدردير

 .الكتب

أثرر التردريب علرى بعرض اسرتراتيجيات  .(2102عاليرة محمرد )، وعثمران خيرري؛داليرا ، وعبرد الهرادي جراهين؛صرفاء ، دسروقي

جامعرة ، المجلاة التربوياة .معينات الذاكرة في التحصيل األكاديمي لردى طالبرات جامعرة الطرائف ذوي صرعوبات تعلرم النحرو

 .224-001(، 30العدد)، سوهاج



 
 
 
 

 

 

 

 االنجلو مكتبة القاهرة:  .المراهقة إلى الميالد من النمو سيكولوجية .(2113)الدسوقي، مجدي 

  .المصرية

لردى  أثر تطبيق برامج التسريع واإلثراء على الدافعيرة للرتعلم والتحصريل وتقردير الرذات .(2102فتحي )، ثريا وجروان، دودين

 .024-015، (2العدد)، 24المجلد ، والدراسات مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث. الطلبة الموهوبين في األردن

 .مركد تعليم وتقويم الطفل :الكويت.القياس والتقويم والتشخيص لذوي صعوبات التعلم .(2102مسعد نجاح )، أبو الديار

توجهررات أهررداف االنجرراز والمعتقرردات الذاتيررة وعالقتهمررا باسررتراتيجيات الررتعلم المررنظم ذاتيًررا لرردى  .(2115ربيررع عبررده )، رشرروان

 جنوب الوادي.جامعة ، كلية التربية بقنا، رسالة دكتوراه رير منشورة .طالب الجامعة

 . القاهرة: عالم الكتب.التعلم المنظم ذاتيًا وتوجهات أهداف اإلنجاز نماذج ودراسات معاصرة(. 2114ربيع عبده )، رشوان

السرتراتيجيات  الكويرت دولرة فري االبتدائيرة المرحلرة فري العلروم معلمري تصرورات (.2114) هردمول عرايش عايشرةالرشريدي، 

  .الجامعة االردنية :كلية الدراسات، رسالة ماجستير رير منشورة .لها ممارستهم ودرجة البديل التقويم

رساالة ماجساتير ريار عمران.  سرلطنة فري االبتدائيرة المرحلرة تالميرذ لردى القواميرة (. االنحرافرات2110محمد سعيد)، الرواحي

 الجامعة االردنية.، كلية الدراسات العليا، منشورة

 .دار المسيرة :. عمانالتعلم المعرفي .(2110)حسين محمد ، أبو رياش

 الرتعلم واسرتراتيجيات لإلنجراز واألهداف الدافعيرة القدرة ومعتقدات المدركة للكفاية البنائي (. النموذج2113نبيل محمد )، زايد

، شرمس عرين جامعرة، التربياة كلياة مجلاةالجنسرين.  مرن اإلعردادي واألول االبتردائي الرابرع والخرامس الصرفوف تالميرذ لدى

 .314-225، (0الجدء )، (24العدد )

  .دار الشروق :عمان.علم النفا المعرفي .(2113عماد عبد الرحيم )، رافع النصير والدغلول، الدغلول

 دار الشروق. :عمان .نظريات التعلم .(2113)عبد الرحيمعماد ، الدغلول

واستراتيجيات التذكر ووجهرة الضربط لردى الطالبرات المتفوقرات دراسريًا (. ما وراء الذاكرة 2114نوال محمد عبد ه )، زكري

  .جامعة أم القرى :كلية التربية، رسالة ماجستير رير منشورة .والعاديات في كلية التربية بجازان

 الكتب عالم القاهرة: (.4)ط والمراهقة الطفولة النمو نفا علم(. 2115حامد عبد السالم )، زهران

 .للنشر

 مطابع الوفاء. :المنصورة .األسا المعرفية للتكوين العقلي وتجهيز المعلومات(. 0995)مصطفىفتحي ، الديات

القرراهرة: سلسررلة علررم الررنفس  .األسااا النظريااة والتشخيصااية والعالجيااة :صااعوبات الااتعلم .(0994فتحرري مصررطفى )، الديررات

 المعرفي. 

لردى الطرالب العراديين وذوي صرعوبات الرتعلم وعالقتهرا بأسراليب الرتعلم (. أساليب التفكير السائدة 2100وليد عاطف )، الصياد

   .014-55، (2الجدء )، (024) األزهر، العددجامعة ، مجلة كلية التربية، وتوجهات أهداف االنجاز

 .علم الكتاب :. القاهرةالمعلومات وتشفير الذاكرة في المعرفي النفا علم .(2114(عبده ربيعورشوان،  علي عصامالطيب، 



 
 
 
 

 

 

 

 .دار وائل :عمان .مدخل إلى التربية الخاصة(. 2115قحطان احمد )، الظاهر

(. االنتباه والذاكرة العاملة لدى عينات مختلفة من ذوي صعوبات التعلم وذوي فررط النشراط الدائرد 2115أحمد حسن )، عاشور

  .وزارة التربية والتعلم ،الريا ، 1116/ 11/11-19المؤتمر العلمي لصعوبات التعلم ، والعاديين

 ةجدة: دراس بمدينة االبتدائي األول الصف معلم يواجهها التي التدريسية المشكالت أهم (.0994محمد حسن محمود )، عاشور

  .جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية التربية، رسالة ماجستير رير منشورة. مسحية

، المجلاة المصاارية للدراسااات النفسااية .اسررتقاللية أم ارتباطيررة :الهردف(. بنيررة نظريررة توجرر  2115عبررد الناصررر السريد )، عرامر

 .301-204، (24العدد)، 05المجلد 

 رساالة .وتحصريلهم صرعوبات   ذوي الطلبرة ذاكررة تطروير فري تردريبي برنرامج ثررأ .(2110) سرالمة محمرد واصرفالعايرد، 

 .األردنية الجامعة منشورة، رير دكتوراه

منظرور نظريرة معالجرة  الرتعلم مرنتحليل لبعض مظاهر االختالل لدى األطفرال ذوي صرعوبات  .(2112)عباس ،أحمد عبده  

 .034-90، 04المجلد ، (0العدد )، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية، المعلومات

الرذات واالتجراه  ليرةللرذكاء وفعا(.  توجهات الهدف بالمرحلة الجامعية كناتج للنظرية الضمنية 2100)أسماء محمد ، عبد الحميد

 . 339-242، (2)د، العد025المجلد ، جامعة األزهر، مجلة كلية التربية .نحو المقرر وخصائص التقييم

 .دار الفكر العربي :. القاهرةوالتطبيق النظرية بين المعرفي النفا علم (2005) .جابر الحميد عبدوجابر،  ؛فوفيةالفتاح،  عبد

 دار الوفاء.، . اإلسكندريةالصعوبات الخاصة في التعلم األسا النظرية والتشخيصية(. 2113) أنيس، عبد الوهاب

 دار صفاء. :عمان .صعوبات التعلم وكيفية التعامل معها .(2119ماجدة بهاء الدين )، عبيد

 . عمان: دار المسيرة.(. علم النفا المعرفي النظرية والتطبيق2112عدنان يوسف )، العتوم

  .دار المسيرة :عمان .علم النفا المعرفي النظرية والتطبيق(. 2102عدنان يوسف )، العتوم

 علم النفا التربوي النظرياة والتطبياق .(2100معاوية )، عبد الناصر؛ وأبو غدال، وجراح شفيق؛، وعالونة عدنان؛، العتوم

 .دار المسيرة :عمان .(2)ط

اسرتراتيجيات تنشريط الرذاكرة فري تنميرة المهرارات اإلمالئيرة لردى تلميرذات  (. فاعلية استخدام بعرض2100نجالء خالد )، العتيبي

  .جامعة الطائف :كلية التربية، رسالة ماجستير رير منشورةالمرحلة االبتدائية. 
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 :الملخص

ومن هذا المنطلق وسعيا لتحقيق  ،تعد جودة بيئة العمل المثالية اهم الركائز التنموية في مجال تطوير وتنمية قدرات واداء االفراد

 مستقل بأبعادهجودة بيئة العمل كمتغير  أثر الى التعرف علىهدفت هذه الدراسة  .0202برامج رؤية  أحدبرنامج جودة الحياة 

على  للعمل(والظروف المادية  ،االتصال المفتوح ،االمان الوظيفي ،مشاركة العاملين ،العالقات االجتماعية ،المعنوي )الدعم

 جدة.كمتغير تابع على موظفي جامعة  المهام(انجاز  ،االداء الوظيفي بأبعاده )االلتزام التنظيمي، االنضباط الوظيفي

كما اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي من خالل توزيع االستبانة على عينة من موظفي جامعة جدة  تكونت من 

( استبانة وقد وردها 022اذ تم توزيع االستبانات إلكترونيا على موظفي وموظفات جامعة جدة وعددها ) ،اداريين واكاديميين

  (spss ) كما تم تفريغ االستبانات ثم ترميز وإدخال البيانات الى الحاسب اآللي باستخدام برنامج ،( استبانة صالحة للتحليل20)

وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف اتجاهات مفردات الدراسة نحو حيث تم استخدام التكرارات والنسب المئوية واأل

( بين المتغير المستقل )جودة 2.20متغيرات الدراسة و اظهرت نتائج الدراسة على وجود اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى) 

ة احصائية لجودة بيئة العمل على االداء بيئة العمل( وبين المتغير التابع )األداء الوظيفي( يؤكد وجود أثر إيجابي ذو دالل

 العمل.الوظيفي بأبعاده. فيما عدا العالقات االجتماعية حيث أنها ليس لها أثر إيجابي ذو داللة احصائية لجودة بيئة 

 جامعة جدة ،0202اء الوظيفي، رؤية األد ،جودة بيئة العمل الكلمات المفتاحية:
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The Impact of the Work Environment Quality on the Performance of the KSA 

Universities’ Workers; (a Field Study on the University of Jeddah Employees) 

 

Abstract: 

The quality of the ideal work environment is the most important development pillar in the field 

of building the capacities and performance of individuals. On this basis, and in pursuit of the 

Quality of Life Program, one of the Saudi Vision 2030 programs, this study aims to identify the 

impact of the quality of the work environment as an independent variable in its dimensions 

(moral support, social relations, employee participation, job security, open communication, and 

physical conditions of work) on job performance in its dimensions (organizational commitment, 

discipline, and task completion) as a dependent variable on University of Jeddah employees. 

In this study, a descriptive approach is used via distributing 100 online surveys to a sample of the 

University of Jeddah employees, administrators and academics, and received 62 responses that 

are valid for analysis. The surveys are dumped, then the data are encoded and entered into the 

computer using the SPSS program. To describe the study vocabulary trends towards study 

variables, iterations, percentages, computational settings and standard deviations were used. The 

results showed a statistically significant impact at 0.05 between the independent variable (quality 

of the work environment) and the dependent variable (job performance). This confirmed a 

statistically significant positive impact of the quality of the work environment on job 

performance in its dimensions. Otherwise, social relations did not have no statistically significant 

positive impact on the quality of the working environment. 

Keywords: Quality of work environment, Job performance, Saudi vision 2030, University of 

Jeddah.



 
 
 
 

 

 

 

 ةالعام للدراس اإلطار .1

 :المقدمة1-1 

ان نجاح المنظمة من نجاح موردها البشري وفشلها  للمنظمات حيثحد الركائز االساسية والجوهرية أيعتبر رأس المال البشري 

من فشل المورد البشري وايضا يعتبر جوهر العمل االداري من خالل تحديده لألهداف ووضع السبل والطرق المناسبة 

  .االهدافللوصول لهذه 

لذلك  ،رات يمكن ان تساهم في نجاح المنظمةلذلك يتحتم االهتمام براس المال البشري نظراً لما يملكه من معارف ومهارات وقد

 ،كان من اولويات االدارة تحسين ظروف االفراد في العمل بالطريقة التي يرتقي فيها االداء لتحقيق غايات واهداف المنظمة

انيتها إليجاد وتخصيص الكثير من ميز ،بادئها وأداء العاملين فيها جهودها لالرتقاءفمعظم المنظمات السيما الحديثة منها تركز 

 ( 0202،بومجان)عالية. السبل الالزمة التي تساهم في رفع االداء وتحقيق كفاءة 

بجودة بيئة العمل وتحسينها من خالل دراسة  وزيادة االهتمام ،المنظمات بالموظفين داخلومن هذا المنطلق زاد االهتمام  

للعاملين مما يساهم في رفع اداء المنظمة  أفضلوفير بيئة عمل وتحليل المكونات واالساليب التي تستند اليها االدارة بقصد ت

فكلما تميزت بيئة العمل بالقبول والرضا من العاملين ساهم ذلك في جعل العاملين مندمجين  ،ويحقق اشباع الحتياجات العاملين

 (0202،الطيب عبد هللا) األداءفي عملهم وبالتالي ينعكس ذلك على  أكثر

االتصال  ،االمان الوظيفي ،االجتماعية )العالقاتومن هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف على مدى تأثير جودة بيئة العمل بأبعادها 

االنضباط  ،على االداء الوظيفي بأبعاده )االلتزام التنظيمي للعمل(الظروف المادية  ،الدعم المعنوي ،مشاركة العاملين ،المفتوح

 .جدهفي جامعة  م(المهاانجاز  ،الوظيفي

   مشكلة الدراسة وعناصرها2-1 

لبحث في جودة بيئة العمل في الجامعات الحكومية والتركيز ااهمية  توصياتها تبينالدراسات السابقة واالطالع على  من خالل

  وفعالية.على الظروف التي تساهم في تحقيق اهداف المنشأة بكفاءة 

 االتي: في السؤالمن هنا تبلورت مشكلة البحث 

 بأبعاده؟لجودة بيئة العمل على االداء الوظيفي  أثرهل يوجد 

 التالية:وستتم االجابة على مشكلة البحث عبر االجابة عن التساؤالت الفرعية 

 للعمل؟ماهي العالقة بين مختلف ابعاد بيئة العمل في تحقيق البيئة المثالية 

 المتاحة؟الية او انه نتيجة لبيئة العمل هل يعتبر االداء الوظيفي عامالً لخلق بيئة عمل مث

 



 
 
 
 

 

 

 

 أهمية الدراسة3-1 

 ،االمان الوظيفي ،االجتماعية )العالقاتجودة بيئة العمل والذي سيقاس بأبعاده ل ثرأوجود مدى  تتمثل اهمية الدراسة في فحص

على االداء الوظيفي والذي سيقاس بأبعاده  للعمل(الظروف المادية  ،الدعم المعنوي ،مشاركة العاملين ،االتصال المفتوح

  .نوع هذا االثروبالتالي محاولة تحديد  ،في جامعة جدة المهام(انجاز  ،فياالنضباط الوظي ،التنظيمي )االلتزام

في تحسين ظروف العمل لالرتقاء بأداء  نظمات لتوجهات جديده وسياسات تساعدفي تبني الم كما ان هذه الدراسة تسهم

وسوف تبين الدراسة االهمية التطبيقية للنتائج التي توصلت لها من خالل التحليل االحصائي لهذه الدراسة كما تأمل  ،المنظمات

االخذ بالنتائج واالستفادة منها لالرتقاء بالجامعة والوصول ألعلى  جدة فيالدراسة اداريين جامعة  نتائج هذهالباحثة ان تخدم 

توفير كل الظروف المادية والمعنوية للموظفين للقيام بعملهم في الجامعة وايضا تعزيز وذلك من خالل  ،مستوى من االداء

 .مشاركتهم وتحقيق االمان الوظيفي لهم

   اهداف الدراسة4-1 

 :التاليةتسعى الدراسة الى تحقيق االهداف 

 .جودة بيئة العمل على االداء الوظيفي في الجامعات الحكوميةل وجود أثرمدى  التعرف على .0

 .بيئة العمل واالداء الوظيفي في المنظمة وواقع جودةالتعرف على مفهوم  .0

 .في الجامعة بهذا االمر ي الجامعة ودرجة اهتمام الموظفينالتعرف على مدى تطبيق جودة بيئة العمل ف .0

 .اءتزويد االدارة في الجامعة بمقترحات لالستفادة منها في تطبيق ابعاد جودة بيئة العمل لالرتقاء باألد .4

 .التوصل الى عدد جيد من التوصيات التي تمكن الباحثين وللمؤسسات التعليمية لالستفادة منها .0

 فرضيات الدراسة5-1 

 على الدراسات السابقة تم وضع الفرضيات االتية:  اسئلة واستناداً نظرا لمشكلة الدراسة وما بني عليها من  

 لجودة بيئة العمل على االداء الوظيفي بأبعاده.ذو داللة احصائية  أثريوجد  االولى:الفرضية  

 ابعاد بيئة العمل في تحقيق البيئة المثالية للعمل. احصائية لمختلفيوجد عالقة ذو داللة  الثانية:الفرضية 

 .خلق بيئة عمل مثالية الوظيفي فييوجد عالقة ذو داللة احصائية لألداء  الثالثة:الفرضية 

  نموذج الدراسة6-1 

جميع ابعاد المتغيرين موضحة  انها تشمل تابع حيثالوظيفي كمتغير  مستقل واالداءتم اعتماد متغيرات جودة بيئة العمل كمتغير 

 :التاليفي الشكل 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

                        

 االداء الوظيفي                                  جودة بيئة العمل                                           

 )المتغير التابع(                                                       المستقل(  )المتغير                                  

 

 

 

 

 

 (الباحثةمن اعداد المصدر ) (0الشكل )

 حدود الدراسة7-1

 :يليتمثلت حدود الدراسة بما 

  اقتصرت هذه الدراسة على جامعة جدة المكانية:الحدود. 

  0202 الدراسي لعاماجريت هذه الدراسة في العام  الزمانية:الحدود  

  وأكاديمييناقتصرت هذه الدراسة على عينة من موظفي جامعة جده من اداريين  البشرية:الحدود. 

  االمان الوظيفي ،االجتماعية )العالقات بأبعادهالعمل  بيئةجودة  أثربيان  الدراسة علىاقتصرت هذه  :العلميةالحدود، 

 )االلتزام بأبعادهعلى االداء الوظيفي  للعمل(لظروف المادية  ،الدعم المعنوي ،مشاركة العاملين ،االتصال المفتوح

 .الباحثة بأهمية هذه االبعاد في بيئة العمل العتقادوذلك  ،المهام(انجاز  ،االنضباط الوظيفي ،التنظيمي

 

  التعريفات االجرائية8-1 

 :الدراسةبعض المفاهيم اإلجرائية في 

 .جيداً  أعدهويقال اجاد فالن في عملة بمعنى  ،في لسان العرب معنى ألبن منظور تعني الجيد ينقض الرديء جاءت :الجودة

 :ويلخص ان الجودة الصالحة لالستخدام ال تتحقق اال بثالث شروط

 (8112،بومجان) .كل الصحيحتنفيذ العمل بالش ،التجرد من العيوب ،الوفاء بالمتطلبات

  العالقات االجتماعية .1

  االمان الوظيفي .2

  االتصال المفتوح .3

  مشاركة العاملين .4

  الدعم المعنوي .5

 الظروف المادية للعمل .6

  االلتزام الوظيفي .1

  االنضباط التنظيمي .2

 انجاز المهام .3



 
 
 
 

 

 

 

هي كل ما يحيط المنظمة من ظروف سواء داخلية او خارجية وتشمل جميع العناصر المؤثرة تأثير مباشر على  :بيئة العمل

 .والزمانيةالظروف المادية ولمعنوية والمكانية  العاملين وتشمل

والتي تساهم  ،هي قدرة الجامعة في توفير جميع العناصر وابعاد بيئة العمل المناسبة والمفضلة لدى موظفيها :جودة بيئة العمل

 .للعاملينوالتي ترفع من مدى االرتياح النفسي  ،العاملين لمدى تلبية المنظمة الحتياجاتهم إدراكمن خالل  ،في رفع االداء

 (8112،بوقمر)

محمد ) .المنظمةهي المخرجات سواء كان مالية او غير مالية من العاملين والتي تؤثر تأثير مباشر على اداء  :االداء الوظيفي

 8112،العنزي

 والدراسات السابقة النظري اإلطار .8

 المقدمة1-1-2 

 :النظري لجودة بيئة العمل واالداء الوظيفي كما يلي اإلطاريسعى هذا الجزء لتقديم 

 جودة بيئة العمل :المبحث االول

   مفهوم جودة بيئة العمل   8-1-8

والتي تهدف الى اكساب العمل درجة عالية من  ،في مجموعة العمليات المترابطة ،يتمثل مفهوم جودة الحياة الوظيفية اجرائياً 

وتحقيق االمن  ،والدعم المعنوي ،ومشاركة العاملين ،الرضا الوظيفي أبرزهاومن  ،من خالل عدة ابعاد ،النجاح والفعالية

 (8112)شميالن،القدرات والمهارات للوصول لالستفادة المثلى للمؤسسات والمنظمات الحكومية.   الوظيفي وتطويرواالمان 

 ،وتوفر  نظم مكافآت فعالة ،ان جودة الحياة الوظيفية تعتبر مجموعة من السياسات المحفزة (8112)بومجان،عادلويرى 

 .وبالتالي يرى ان الجودة من ناحية استراتيجية منظمة تصب في مصلحة العامل ،االمثل لوقت العاملين في المنظمةواالستغالل 

وكما يساهم في  ،في المنظمات والتطور الحاصلالمتغيرات ظهر مفهوم بيئة العمل ليواكب ( 8112)محمد محمود،كما يرى 

ولذلك سعت الشركات لتوفير خدمات ومزايا  ،عملهم ويهدد من استمراريتهم التقليل من التوتر والقلق الذي يصاحب العاملين في

ورفع  ،تتالءم مع طبيعة العمل من خالل تطبيق استراتيجية جودة بيئة العمل التي تساهم في زيادة الرضا الوظيفي للعاملين

 .فعالية االداء ة علىواالستدامقدرة الشركات على تحقيق التنافس والحفاظ  يزيد منوبذلك  ،معدل التزامهم

حيث انها تركز  ،ومن خالل التعريفات السابقة يمكن القول ان جودة الحياة الوظيفية لها اثار ايجابية على العاملين في المنظمات

واشباع حاجاته والتركيز على تحسين اداء الموظف وبالتالي سينعكس ذلك بشكل  ،على صحة الموظف النفسية والجسدية

 .ايجابي على اداء المنظمة

 



 
 
 
 

 

 

 

 :اهمية جودة بيئة العمل3-1-2 

 .وزيادة االنتاجية من خالل اشباع احتياجات العاملين ورفع من مستوى رضاهم ،لجودة بيئة العمل اهمية في نجاح المنظمات

( ان هنالك تأثيرات ايجابية  من خالل تطبيق ابعاد جودة بيئة العمل ومن اهمها  يساهم في 8112ميد،هاشم ابوحوقد حدد ) 

وتهيئه مناخ عمل مناسب لحل المشاكل وكما  ،تقليل الصراعات بين العاملين واالدارة وخلق بيئة عمل محفزه واكثر انتاجية

ل من خالل مجموعة من االفكار البناءة التي تساعد في تحسين ستمح بالمشاركة الواسعة من القوى المؤثرة من اعضاء العم

كما انها تساهم في زيادة الوالء واالنتماء للعاملين في المنظمة من خالل  ،االبعاد الخاصة في عمليات التصنيع وظروف العمل

وتخفض معدالت الغياب وبالتالي  كما انها تحسن العالقة بين العاملين ،الموازنة بين تحقيق اهدافهم الشخصية واهداف المنظمة

 .تزيد من الفعالية والكفاءة التنظيمية داخل المنظمة

وتحقيق الرضا الوظيفي من  ،ان برامج  جودة حياة العمل تؤدي الى الشعور باألمان الوظيفي(  8112)إيمان نصار،كما ترى 

وزيادة الفعالية والكفاءة التنظيمية  من وجهة نظر وتحسين ظروف العمل  ،خالل احترام العامل لنفسة وحرية التعبير عن ذاته

 .العاملين وخلق بيئة عمل مرنة و محفزة

  :اهداف جودة بيئة العمل4-1-2 

تهدف جودة بيئة العمل الى تحيق توازن وانسجام بين الحياة الوظيفية وحياتهم الشخصية وان الهدف لوجود جودة الحياة 

 (8112خوقير،التنظيمية )عاملين واالندماج في حل المشاكل وزيادة الفعالية الوظيفية وذلك لزيادة الثقة بين ال

( ان جودة الحياة الوظيفية تهدف الى زيادة االنتاجية والكفاءة التنظيمية وتخفيض تكاليف التأمين 8112خوقير،ويضيف )

شاركة وتحقيق موتساهم في زيادة مرونة وتكيف العاملين وبالتالي زيادة ال ،الصحي ومعدالت التعويضات نتيجة اصابات العمل

 .مستوى عالي من رضا العمالء

 :ان جودة بيئة العمل تهدف الى( 8112)إيمان نصار،كما اضافت 

 تحقيق الرضا الوظيفي. 

  يحقق مشاعر ايجابية والجسدية مماتحسين صحة العاملين النفسية. 

 تحسين االنتاجية  

 التعلم في بيئة العمل تعزيز. 

  وتحفيزهمعلى العاملين  للمنظمة المحافظةتكوين صورة ايجابية. 

 :ابعاد جودة بيئة العمل 5-1-2 

( بأن ابعاد 0202،حيث يرى )هاشم عيسى ،اختلفت وجهات نظر الباحثين والعلماء حول ابعاد جودة بيئة العمل وعناصرها

 ،البيئية لتحقيق االنتاجية والكفاءة التنظيميةجودة بيئة العمل تتمثل في تحسين الظروف 



 
 
 
 

 

 

 

وايضاً  ،واعادة تصميم الوظائف لتتالءم مع مهارات العاملين واهدافهم وتحقيق العدالة التنظيمية والحفاظ على كرامة العاملين 

 والملكيةرات واالدارة الذاتية اتاحة الفرصة للترقية والتقدم الوظيفي من خالل التعلم والتدريب والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرا

 :انها تشمليرى البعض  العمل حيثعة المؤسسة وجما باختالف( ان ابعاد جودة العمل تختلف 0200،ترى )إيمان نصار كما

 ظروف العمل المادية والمعنوية. 

 الرضا الوظيفي ،التقدير، التحفيز ،االحترام ،الحالة المعنوية ويندرج تحتها. 

  اكتساب مهارات ومعرفة جديدة ،الفرص المهنية :وتشملالتعليم والتطوير  

 وزمالء العمل ،العالقات االجتماعية بين الرؤساء والمرؤوسين. 

 تحقيق االكتفاء الذاتي. 

 واالجهاد ،االحتراق الوظيفي :الحالة الجسدية وتشمل. 

 االمان الوظيفي  

تختلف حسب موضوع الدراسة ولذلك تم اختيار عدد من  فقد لوحظ ان االبعاد ،ومن خالل استعراض ابعاد جودة بيئة العمل

 :االبعاد الرئيسية لجودة بيئة العمل تختص بالدراسة الحالية ويمكن تناولها على النحو التالي

 الدعم المعنوي

حيث يعتبر  ،وذلك لما له اهمية في تعزيز اداء الموظف وزيادة إنتاجيته ،يعتبر الدعم المعنوي من االساسيات في المنظمات

حيث يساهم الدعم  ،الى باقي االحتياجات الفكرية والعاطفية والجسدية  ،الدعم المعنوي من متطلبات التي يحتاج لها الموظف

كما ان الدعم المعنوي يساهم في تحقيق التعاون  ،المعنوي في تعزيز العالقات بين الموظفين والروح االيجابية فيما بينهم

كما يساعد في حل المشكالت وايجاد  ،كما انه يساهم في تنمية القدرات االبداعية ،فين واالداريينوتحسين سلوكيات الموظ

كما ان للدعم المعنوي اثر على الرضا الوظيفي للعاملين وكسب الثقة واالحترام بين الرؤساء  ،الحلول المناسبة

 (8112)محمد ابو قمر،.والمرؤوسين

حيث ان االنسان بطبيعته  كائن ذو حاجات  ،عم المعنوي يسهم في رفع كفاءة العاملينان الد(   8112،)ابن رحمونكما يرى 

  في سبيل تحقيق دوافع تنطلق من ذاته تولد لدية الرغبة في تحقيق هدف معين ،حيث انه  يجتهد ليشبع هذه االحتياجات ،متعددة

ن بذل جهدا عالياً وحقق اداء عالي   فأنه يتوقع من االدارة فعدم اشباع حاجات الفرد يولد لديه توتر يدفعه للمحاولة إلشباعها فأ

فبالتالي الدعم المعنوي واشباع احتياجات العاملين يساهم في  ،مقابل جهده واداءه ان تكون له عوائد ايجابية تشبع احتياجاته

 .أفضلزيادة الفعالية لدى العاملين وتحقيق انتاجية والحصول على سلوك 

الدعم المعنوي يعزز في تحسين العالقات بين العاملين وتحقيق روح ايجابية وبالتالي ينعكس ذلك على  كما يمكن القول ان

العاملين ويزيد من كفاءتهم وانتاجيتهم كما ان الدعم المعنوي يساهم في تطور مهارات الموظفين ويشجعهم على االستمرار 

 .واالبتكار وتحقيق اهدافهم واهداف المنظمة ككل



 
 
 
 

 

 

 

  لعاملينمشاركة ا

وذلك ألنها تعتبر  ،ان عملية المشاركة في اتخاذ القرارات تعتبر محوراً اساسياً في نشاط المنظمات (8112 ،)ابو عودةعرف 

القرارات من  فعملية اتخاذ ،مجهودات مشتركة من االفكار واآلراء والتقييم الذي يقوم به العديد من العاملين في المنظمة

وألنها تمس جميع الفاعلين في المنظمة لذلك يكون من  ،ساسية في جميع االدارات خاصة االدارة العلياالعمليات الجوهرية واال

ولذلك من الضرورة ان يكون هنالك تعاون ومشاركة بين الرئيس والمرؤوسين  ،الصعب ان تتخذ هذه القرارات من فرد واحد

 .في عملية اتخاذ القرارات

داخل المجموعة من خالل موقف  وانفعالي للفردهي عملية اشتراك عقلي  مفهوم المشاركةان ( 8112 ايمان نصار،) ترىكما 

 .يشجعه على المساهمة والمشاركة في تحقيق االهداف وتنمية حس المسؤولية لديه

 زيادةوتشجيعهم وكما تعتبر اتاحة الفرصة للعاملين في المشاركة في اتخاذ القرارات يساهم في رفع الروح المعنوية لديهم 

مما يجعلهم  ،والئهم وانتمائهم للمنظمة من خالل تعزيز الشعور لديهم بأنهم شركاء حقيقيون في صنع القرارات داخل المنظمة

كما تساهم المشاركة في تقليل الصراعات بين العاملين والذي يتكون نتيجة المركزية  ،يبذلون جهدهم لتحقيق اهداف منظمتهم

 (8112 نصار،)إيمان  في اتخاذ القرارات

تزيد من كفاءة العاملين وقدرتهم على تحمل  ألنها ،لذلك يمكن القول ان المشاركة من اهم العوامل لتحقيق اهداف المنظمة

 .المسؤولية االدارية وقدرتهم على اتخاذ القرارات وبالتالي يتحسن ادائهم بالشركة

 االمان الوظيفي 

االمان الوظيفي واالستقرار انه هو بقاء الموظف في الشركة دون انتقاص من االقدمية او  (8112 ،)محمود ابو عودةعرف 

لدى العاملين واالستقرار جة الطمأنينة حيث أن رفع در ،المعاش هذا ويعتبر االمان الوظيفي من اهم ابعاد جودة بيئة العمل

فاألمان واالستقرار يزيد من استمرار  ،مستقبله الوظيفيالنفسي يزيد من شعور الموظف باالرتياح وعدم الشعور بالقلق تجاه 

  .وتحسين مستوى االنتاجية وزيادة االداء الوظيفي ،كما انه يساهم في رفع الروح المعنوية ،السلوك البشري

والمنافع الوظيفية التي يطلبها العاملين مثل االمن  ،االمن الوظيفي بأنه مجموعة الضمانات (8112 )هاشم ابو حميد،ويعرف 

من فقدان الوظيفة االمر الذي يؤدي الى تحسين الروح المعنوية والشعور باالستقرار النفسي والذي ينعكس بدوره على تحسين 

 .االداء

النجاح ألنه يولد شعور فهو يعتبر ركيزة من ركائز  ،حيث يرى الكاتب االمان الوظيفي امر حيوي للعاملين في المنظمات

حيث ينعكس ذلك على العاملين ويزيد من ابداعهم واتخاذ القرارات وتحقيق االهداف االستراتيجية  ،باالنتماء والوالء للمنظمة

 .للمنظمة

 



 
 
 
 

 

 

 

   االتصال المفتوح

حيث ان  ،للقائد حيث يمكن بواسطتها توحيد الجهود الجماعية   االدارية المهمةان عملية االتصال المفتوح تعتبر من الوظائف 

ضروري لتحقيق االهداف المطلوبة والتأثير على سلوك العاملين بما يصب في  وفهمها امرنقل المعلومات من شخص آلخر 

 (8112 ،)صالحي دنيامصلحة المنظمة 

ن اهم االسس التي تعتمد عليها المنظمات لالرتقاء وتحقيق ان االتصال المفتوح في بيئة العمل م (8112 ،)محمد ابو قمرويرى 

حيث ان البقاء على اتصال بين الموظفين واالداريين يساهم في معرفة احتياجاتهم ومتطلبات العمل وذلك للعمل على  ،االهداف

 أكثرموظفين واالدارة من كما ان االتصال بين ال ،االمر الدي ينعكس ايجابيا على اداء العاملين وتحقيق انجازات ،تلبيتها

 .الوسائل فعالية للحصول على تغذية راجعة بما يتعلق بمشاكل واحتياجات العاملين

  العالقات االجتماعية

بوصفهم على اشباع احتياجاتهم المادية بل هم بحاجة ايضا الى التواصل االجتماعي سواء مع الزمالء  يعملون فقطالموظفين ال 

 ،ووجهات نظرهم موظفيه ومقترحاتهملبعضهم البعض او مع الرئيس المباشر بوصفة متفهماً وداعماً ويستمع آلراء  الداعمين

وعلى سبيل الذكر انه كلما كان المدير متفهماً وواعياً لصعوبة المهام الملقاة على عاتق الموظف كلما كانت العالقة ايجابية في 

 (8112 ،)العمريعلى االداء  أثرها

بين المرؤوسين مع  )العالقةان العالقات السائدة في المنظمة يمكن تحديد مستوياتها من خالل  (8112 )ماضى، ا يرىكم 

فبالتالي فأن العالقة االيجابية للفرد تساهم في اشباع  والمرؤوسين(العالقة بين الرؤساء  ،العالقة بين الرؤساء مع بعض بعضهم،

تبادل المنافع مما يساهم في زيادة الرضا الوظيفي لدى العاملين وبالتالي يزيد من انتاجيتهم  االجتماعية وتحقيقاحتياجاته 

 .وادائهم

االجتماعية بين الموظفين وزمالئهم من جهة وبين الرئيس وموظفيه من جهة اخرى تساهم في تحقيق  ان العالقاتويمكن القول 

 .ا ينعكس بدورة في الرفع من مستوى اداء العاملين والمنظمة ككلالرضا الوظيفي وزيادة الوالء واالنتماء للمنظمة مم

  بيئة العمل المادية

ويمكن تعريف بيئة العمل المادية على انها الظروف المادية في بيئة العمل والمتمثلة في سبيل الراحة التي توفرها المنشأة من 

يؤثر على  سليمة للعاملينبيئة  عدم توفيرحيث ان  ،لمنظمةاثاث وادارة وتكييف وتنظيم مكاتب التي يعمل بها العاملين في ا

 الوظيفي.حيث ان الظروف المادية تعتبر محببة ومفضلة للعاملين فهي تساهم في تحقيق الرضا  ،سلوكهم وعلى ادائهم في العمل

 (8112 ،ابو عودة)

ان من اهم جوانب العمل التي تؤثر بدرجة كبيرة على اداء الموظف هي العوامل البيئية  (8112 ،)ايمان نصار حيث يرى

 ،حيث ان تحقيق المواءمة والتناسق بين العامل وعمله يؤدي الى زيادة االنتاج كماُ وكيفاً  ،المادية



 
 
 
 

 

 

 

ن معدل دوران العمل حيث ا ،ولتحقيق ذلك ينبغي توفير ظروف عمل تساهم في خلق قوة جذب بين العامل ومكان عمله 

 .ومعدالت الغياب تكثر في ظروف عمل سيئة

وهنا يمكن القول ان ظروف العمل المادية تساهم في تحفيز العامل للقيام بعملة بالشكل الصحيح وتقلل من دوران العمل 

 .يةصحومعدالت الغياب حيث ان تحقيق الموائمة واالرتياح بين العامل وعمله يقتضي الى توفير بيئة عمل 

  االداء التنظيمي :المبحث الثاني

 مفهوم االداء التنظيمي 1-2-2 

يعد االداء التنظيمي جوهر األنشطة في أي منظمه أي انه يعتبر فعالية المنظمة في تحقيق غرضها كما ان هنالك مقاييس 

كما ان تحسين االداء وضمان استدامته من خالل  ،ومؤشرات للحكم على االداء التنظيمي للمنظمة سواء المالي او الغير مالي

وضع استراتيجية مالئمة تركز على المورد البشري وتنميته وتطويره والمحافظة عليه ووضع سياسات تشجع على االبداع 

 (8112 ،غسان العمري) .االداءاالستدامة في  المتعلمة لتحققواالبتكار وهذا النهج تركز علية المنظمات 

تشير الى  مهامه والتيإلداء  دراك الفردوإبقدرة  تبدأهو االداء النهائي لجهود وعمل الفرد والتي  :انه( 8112 )بابا، حيث يرى

 .درجة تحقيق واتمام الفرد للمهام الوظيفية المطلوبة منه

ان مفهوم األداء واسع ويعبر عن اسلوب المنظمة في استثمار مواردها المتاحة بالشكل وفقاً  (8112 ،)أمل حميدانبينما ترى   

 المطلوبة اولمعايير تعلق باألهداف التنظيمية كما تكمن أهميته بمدى قابلية المنظمة من تحقيق االداء المطلوب وفي خلق النتائج 

 .تهدف المنظمات للوصول لهاتحقيق هدف بتفوق كما انه يمثل النتيجة النهائية التي 

كما يمكن القول ان االداء التنظيمي هو النتيجة النهائية التي تسعى المنظمات للوصول لها من خالل االستخدام االمثل للموارد 

 .المتاحة واشباع احتياجات العاملين للوصول الى اعلى العوائد

  اهمية االداء التنظيمي2-2-2 

قيمة استراتيجية نظرا للدور الفعال الذي يلعبه كون االداء التنظيمي هو اساس بقاء المنظمات  ان ألهمية االداء التنظيمي

يساهم االداء في تحديد مدى استفادة المنظمة من امكانياتها ومواردها بالشكل المطلوب الن االداء يعتبر هو  واستمراريتها وكما

اصة باألفراد الستغاللها وتوظيفها بالشكل خل للمهارات والقدرات الالل االمثالمحصلة لتلك القدرات كما انه يهتم باالستغ

 (8112 ،)ابو مجانكما يلي  ذي يشجع على االبداع واالبتكارالمطلوب في المنظمة وتحقيق ميزه تنافسية نتيجة االداء الفعال ال

 ابعاد األداء التنظيمي3-2-2 

التنظيمي مفهوم شامل نب تبين هذا من منطلق ان لألداء تتمثل في عده جوايتضمن مفهوم االداء التنظيمي مجموعة من االبعاد  

 :وتتمثل هذه االبعاد فيما يلي

 



 
 
 
 

 

 

 

  االلتزام التنظيمي

حيث انه تحديد  ،االسطر التالية "لقد بذلت محاوالت عديده لتحديد مفهوم االلتزام التنظيمي (8112 ،)علي الضالعينكتب 

ويعتبر االلتزام التنظيمي  ،مفهوم او معنى كلمة لزم أو لزم لشي أي اثبته وداوم علية والزمة المال والعمل فصار واجباً علية

مفهوم من المفاهيم السلوكية والتي تأخذ اتجاهات واسعة حيث تستعمل بطرائق مختلفة توضح التزام الفرد بإظهار نماذج 

الدفاع عن منظمته والدفاع عنها واظهار الفخر لالنتماء لها كما يبرز مستوى عالي من سلوك الدور المتميز  سلوكية معينة مثل

  ."الذي ينصب نحو االداء

وايضاً  .ان االلتزام التنظيمي هو درجة انغماس الفرد في عملة ومقدار الوقت والجهد الذي يبذله( 8112 )راويه، كما ترى 

 .فرد لبذل اقصى جهد في العمل للبقاء في المنظمةيعرفه بأنه استعداد ال

  االنضباط التنظيمي

ان االنضباط هو مجموعه من القواعد السلوكية للمحافظة على األنظمة في العمل وتطوير المهارات  (8112 )م.إيمان،يرى 

من خالل اتباع نظام سلوكي معين كما يمكن القول ان االنضباط هو االلتزام والجدية في انظمة العمل واحترام  أسرعبشكل 

 .حقوق االخرين والتفريق بما هو جائز في العمل وبما هو محظور

كما يعرف  ،سلوك للموظف مع السلوك المطلوب للعملان االنضباط التنظيمي هو توافق  (8112 )بايشي، بن عومر،كما يرى 

 .بأنه التزام الفرد بالحضور المبكر واالنصراف في الوقت المحدد وايضا عدم التغيب اال في االجازات الرسمية

ويمكن القول ان االنضباط التنظيمي هو التزام الموظف بأنظمة العمل بقناعة منه وبدون ترهيب فهو امر ضروري لنجاح العمل 

 .وانتظامه

  انجاز المهام

والضعف ألداء المنظمة وايضا معرفة الصورة  القوةإلنجاز المهام يحتاج ان يتم تحليل احتياجات وتوقعات العمالء لمعرفة نقاط 

الكاملة الحتياجات ومتطلبات المنظمة اذ يساهم ذلك إلنجاز المهام الموكلة لها والتي تتمثل في تطوير مواردها وتنميتها 

باإلضافة على ان استراتيجية انجاز المهام تعمل على التقييم االداري  ،مع المنظمات االخرىالستغاللها في تحقيق التنافس 

 (8112 ،ابو قمر) االداء.وعمليات 

حيث يمكن القول انه انجاز المهام يتوقف على مدى رغبة الموظف في انجاز مهامه وتحمل المسؤولية المناطة اليه ولتحقيق 

االدارات تشجيع العاملين وتطويرهم وتحقيق الرضا الوظيفي فبالتالي يرتفع مستوى اداء ذلك بالشكل المطلوب ينبغي على 

 .العاملين وينعكس ذلك على االداء الكلي للمنظمة

 



 
 
 
 

 

 

 

 الدراسات السابقة4-2-2 

جودة بيئة العمل :المحور االول   

 ،الحياة الوظيفية وأثرها على األداء الوظيفي: دراسة حالة كلية العلوم  ( جودة0202عادل  دراسة )بومجان

 .والتكنولوجيا بجامعة بسكرة الجزائر

هدفت الدراسة إلى اختبار أثر جودة الحياة الوظيفية من حيث )التكوين، العمل الجماعي، الحوافز والمكافآت، خصائص 

ة للعمل( على أداء األستاذ الجامعي من حيث )جودة الخدمة، المهارات، المنصب، المشاركة في اتخاذ القرار، والظروف المادي

السلوك اإلبداعي، وكمية العمل( في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة بسكرة. وباستخدام استبيان تم توزيعه على عينة مكونة من 

إيجابي مباشر على أداء األستاذ بينما كل  أستاذ. وأكدت نتائج الدراسة أن كل من خصائص المنصب والعمل الجماعي له أثر 02

من التكوين، ظروف العمل المادية، األجور والمكافآت، والمشاركة في اتخاذ القرار ليس له أثر مباشر على األداء الوظيفي 

 .لألستاذ

تغير مستقل واالداء ( الدراسة الحالية من حيث تقاربهما في تناول جودة حياة العمل كم0202عادل  ،وقد افادت دراسة )بومجان

وكذلك في تبني الدراستين المشاركة في اتخاذ القرارات والحوافز والمكافآت كبعدين من ابعاد المتغير  ،الوظيفي كمتغير تابع

 .العمل بيئةوالمتمثل بجودة  ،المستقل

  ام القرى( مستوى جودة حياة العمل لدى اعضاء هيئه التدريس في جامعة 0202دراسة )الحربي، سميرة مرشد. 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى، وفقاً للمجاالت 

التالية: )الظروف المادية وغير المادية، التوازن بين الحياة والعمل، النمو المهني والتدريب، نمط القيادة في العمل الجامعي(. 

( مجاالت لقياس 4( فقرة، موزعة على )42منهج الوصفي المسحي، وتم تطوير وبناء استبانة مكونة من )واستخدمت الباحثة ال

مستوى جودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى. تم التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها. وتكونت عينة 

ول من العام الدراسي القرى، والمزاولين لعملهم خالل الفصل األ ( من أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم222الدراسة من )

( من أعضاء هيئة 02تم اختيارهم العشوائية المتيسرة، وذلك بعد استثناء العينة االستطالعية والبالغ عددها ) ـ،ه0402/0402

لعمل لدى أعضاء هيئة التدريس إن مستوى جودة حياة ا :التدريس في جامعة أم القرى. وتوصلت الدراسة الى نتائج من أهمها

في جامعة أم القرى، قد جاء بمستوى )متوسط( لألداة ككل. حصل المجال )الظروف المادية غير والمادية( على المرتبة 

األولى، ثم جاء المجال )التوازن بين الحياة والعمل( بالمرتبة الثانية، وجاء في المرتبة الثالثة مجال )نمط القيادة في العمل 

امعي(، وجاء في المرتبة الرابعة مجال )النمو المهني والتدريب(. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول )مستوى جودة الج

حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى( تعزى لمتغيري )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، والتخصص(، 

التوازن بين الحياة والعمل، النمو المهني والتدريب، نمط القيادة في  ،ير والماديةعلى مجاالت أداة الدراسة )الظروف المادية غ

 .العمل الجامعي(، وعلى المقياس الكلي ألداة الدراسة



 
 
 
 

 

 

 

جودة بيئة  العمل باعتبارحياة  مفهوم جودة( الدراسة الحالية في التعرف على 0202سميرة مرشد  ،وقد ساهمت دراسة )الحربي

 .ابعاد المتغير المستقل وهي الظروف المادية وغير مادية أحدالعمل جزءا منها وتبنيها لدراسة 

  ،دراسة حالة جامعة فية في ترقية األداء الوظيفي جودة الحياة الوظي أثر( 0200 عبد الخالق عبد هللادراسة )الطيب

 العالمية.إفريقيا 

جودة الحياة الوظيفية في ترقية األداء الوظيفي، وذلك من خالل قياس أثر العوامل الوظيفية هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر 

المتمثلة في التخطيط الوظيفي واألمان الوظيفي، واالتزان بين الشخصية، والعوامل المالية. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي 

ة أداة لجمع المعلومات، وتمثل مجتمع البحث في أعضاء هيئة لمالءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها واستخدم الباحث االستبان

( فرداً لتمثيل مجتمع 000(، اختار الباحث عينة عشوائية مكونة من )200التدريس بجامعة إفريقيا العالمية والبالغ عددهم )

تؤثر  –ظيفي واألمان الوظيفي بشقيها التصميم الو –البحث. وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها أن العوامل الوظيفية 

في ترقية األداء الوظيفي بجامعة إفريقيا العالمية، كذلك أن لعملية التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية أثر إيجابي في ترقية 

لوظيفي بجامعة األداء الوظيفي بجامعة إفريقيا العالمية. كما توصلت الدراسة إلى أن للعوامل المالية دور كبير في ترقية األداء ا

إفريقيا العالمية. بناء على نتائج الدراسة قدم الباحث عدداً من التوصيات، وهي إعداد خطة شاملة لتقييم وتطوير وتحسين جودة 

األداء على المستويات كافة، وذلك اعتماداً على نموذج من المعايير مع التزام جميع فئات العاملين باإلدارات واألقسام لتنفيذ 

التقييم، والعمل على تنظيم عالقات العمل والعالقات الشخصية بين العاملين بما يحقق توازن الحياة الشخصية برنامج 

والوظيفية؛ لما لذلك من تأثير إيجابي على ترقية األداء الوظيفي، والحفاظ على مستوى التقييم المالي القائم حالياً في الجامعة، 

 .وظيفي المطلوب لدى العاملين بالجامعة، والذي من شأنه تحسين األداء بصورة عامةوالعمل على تحسينه بما يحقق الرضا ال

 ،العمل بيئةحد ابعاد جودة االمان الوظيفي كأ أثرعرف على الت الباحثة فيساعدت  (0200 عبد الخالق عبد هللا ،دراسة )الطيب

جودة بيئة  أثرحالية هو قياس ( والدراسة ال0200 الخالقعبد  عبد هللا ،دراسة )الطيب المشترك بينالجانب البحثي  حيث ان

 .متغير تابع الوظيفي باعتبارهاالداء مستقل على  باعتباره متغيرالعمل 

  ،في العمل على االداء الوظيفي  بيئةاثر جودة ( فقد هدفت  الى التعرف على 0200اما بالنسبة لدراسة )محمد ابو قمر

وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد جودة بيئة العمل )الدعم توصلت الدراسة الى حيث  مجموعه االتصاالت االردنية

المعنوي، ومشاركة العاملين، واألمان الوظيفي، واالتصال المفتوح، والظروف المادية للعمل( على االداء الوظيفي 

الت األردنية، كما أظهرت وجود بأبعاده )االلتزام التنظيمي، واالنضباط الوظيفي، وإنجاز المهام( في مجموعة االتصا

أثر ذو داللة إحصائية لثالثة أبعاد من أبعاد جودة بيئة العمل وهي: )مشاركة العاملين، واألمان الوظيفي، والظروف 

المادية للعمل( على االلتزام التنظيمي، وكذلك على إنجاز المهام في مجموعة االتصاالت األردنية، وأظهرت وجود 

ئية لبعض أبعاد جودة بيئة العمل وهي: )مشاركة العاملين، والظروف المادية للعمل( على أثر ذو داللة إحصا

 االنضباط الوظيفي في مجموعة االتصاالت األردنية. 



 
 
 
 

 

 

 

( لكي تختبر فرضيات البحث واالجابة 0200 اعتمدت الباحثة على المتغيرات التي تم تطبيقها في دراسة )محمد محمود،

 .الجامعات الحكومية السعودية على اشكاليات البحث على

 كفاءة األداء تحسين  فيأبعاد بيئة العمل المادية والمعنوية ودورها فقد اهتم بدراسة ( 0204خليل ، )ماضى اما

ابعاد بيئة العمل بحاجة الى دعم االدارة العليا  أكثروتوصل الباحث الى  .الجامعات الفلسطينيةالوظيفي للعاملين في 

 .لحياة الشخصية والحياة الوظيفية وخصوصا فيما يتعلق بجداول وترتيبات العمل المرنةهي التوازن بين ا

   العمل المادية  بيئةعلى ابعاد  الحالية للتعرفالباحثة في دراستها ( في دعم 0204خليل ، )ماضىساهمت دراسة   

 العمل.كأحد ابعاد المتغير المستقل في جودة بيئة  االجتماعية(تبنت دراسة )العالقات  والمعنوية حيث

 عناصر جودة الحياة الوظيفية على أداء  أثرفقد ركزت على  (0202 دراسة )العمري، محمد بن سعيداما بالنسبة ل

دلت النتائج على أن عناصر جودة الحياة الوظيفية األكثر حيث  .موظفي الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية

أثيرا على األداء هي: العالقة االجتماعية التي تجمع الموظف مع الرؤساء وزمالء العمل، الرضا الوظيفي، الحوافز ت

المادية، وتقييم األداء. كمان وجدت فروق ذات داللة إحصائية في األداء الوظيفي، والرضا الوظيفي، والعالقة 

ل، والحوافز المادية المعنوية، وبيئة العمل تعزى الختالف االجتماعية التي تجمع الموظف مع الرؤساء وزمالء العم

 .في المرتبة الوظيفية، والعمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة والحالة االجتماعية

( في التعرف على مدى تأثير عناصر جودة الحياة الوظيفية باعتبار جودة 0202 افادت دراسة )العمري، محمد بن سعيد

ا منها على االداء الوظيفي حيث تناولت الدراسة الحوافز المادية والمعنوية كنوع من انواع الدعم المعنوي بيئة العمل جزء

  ابعاد المتغير المستقل في الدراسة الحالية أحدوايضا العالقات االجتماعية والتي تعتبر 

  على تحقيق التميز المؤسسي في الى التعرف على اثر جودة الحياة الوظيفية ( 0202دراسة )محمود اسماعيل هدفت

منظمات المجتمع المدني بقطاع غزه وقد كشفت النتائج الى وجود عالقة ذات داللة احصائية قوية بين كل من )االجور 

 ،والتوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية وظروف العمل ،واالستقرار واالمان الوظيفي ،والمكافآت العادلة

والتقدم والترقي الوظيفي وبرامج التدريب، والتكنولوجيا المستخدمة( وتحقيق التميز  ،اتوالمشاركة في اتخاذ القرار

المؤسسي في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة، كما تبين وجود أربعة متغيرات مؤثرة على تحقيق التميز 

ا المستخدمة، األجور والمكافآت المؤسسي بالترتيب كالتالي )المشاركة في اتخاذ القرارات، برامج التدريب، التكنولوجي

 العادلة(.

تبنيها لبعض من ابعاد المتغير المستقل في الدراسة  ( في0202 أنه يوجد نقاط مشتركة بين دراسة )محمود ويجدر القول

 .والمكافآت(االجور  ،ظروف العمل ،االمان الوظيفي ،)المشاركة الحالية المتمثلة في

 إدارة الجودة الشاملة في األداء الوظيفي للتعرف على أثر عناصر  أثر( 0202عيسى صالحين  ،)فرج هدفت دراسة

 إدارة الجودة الشاملة على األداء الوظيفي المتمثلة في اقتناع ودعم اإلدارة العليا،



 
 
 
 

 

 

 

والتركيز على العميل، ومشاركة العاملين وتحفيزهم، وتدريب العاملين وتأهيلهم، والتركيز على تحسين الخدمة،  

والتخطيط االستراتيجي واستمرارية التحسين، والقدرة على االتصال الفعال في الشركة العامة للكهرباء محل الدراسة، 

ثرا بشكل سلبي في األداء، يتم تجنبه، وأيها أكثر أثرا بشكل إيجابي، يتم فعند معرفة أي أبعاد إدارة الجودة الشاملة أكثر أ

التركيز عليه وتحسينه واالستفادة منه. توصلت الدراسة إلى وجود ضعف في التركيز على وضع أسس للتخطيط 

في اتخاذ القرارات االستراتيجي وخاصة المتعلق بتحسين برنامج الجودة، وعدم اهتمام اإلدارة العليا بمشاركة العاملين 

وكذلك بينت الدراسة  ،اإلدارية على مستوى الشركة وعدم توفر وسائل اتصال مباشرة بين العاملين وأصحاب القرار

ارتفاع مستوي أداء العاملين في الشركة بشكل عام، حيث أدى استخدام برامج جودة حديثة إلى تحسين مستوى األداء 

  .ة بأقل جهد ومال الزمين لتنفيذ األعمالوسرعة إنجاز األعمال بكفاءة وفاعلي

( في دعم الباحثة عن مفهوم الجودة كما تبنت الدراسة بعدين من ابعاد الدراسة 0202عيسى صالحين  ،دراسة )فرج فأدت

غير االبعاد على االداء الوظيفي كمت الجودة وهذهومدى تأثير  ،الحالية في المتغير المستقل وهي مشاركة العاملين وتحفيزهم

 .تابع

  ( إلى التعرف على أثر أبعاد جودة حياة العمل على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية 0202هدفت دراسة )هشام عيسى

  .في جامعة األقصى بغزة

وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها: وجود موافقة إلى حد ما من قبل افراد مجتمع الدراسة على مجال أبعاد جودة 

ل ككل في جامعة األقصى بغزة. أيضا وجود موافقة إلى حد ما من قبل أفراد مجتمع الدراسة على مجال فاعلية حياة العم

اتخاذ القرارات اإلدارية في جامعة األقصى بغزة. وجود عالقة بين أبعاد جودة حياة العمل، وفاعلية اتخاذ القرارات 

اإلدارية في  بعاد جودة حياة العمل على فاعلية اتخاذ القراراتاإلدارية في جامعة األقصى بغزة. وجود تأثير ايجابي أل

 جامعة األقصى بغزة.

( في دعم الباحثة في مفهوم الجودة و التقت الدراستان تحديد في مشاركة 0202عيسى صالحين  ،وقد فادت دراسة )فرج

 .الوظيفي كمتغير تابعاالبعاد على االداء  الجودة وهذهومدى تأثير  ،العاملين وتحفيزهم كمتغير مستقل

االداء الوظيفي :المحور الثاني  

 التنظيمية، االتصال التنظيمي، التدريب، الحوافز( في  )الثقافة( اختبار أثر كل من 0202سهام  ،تستهدف دراسة )موفق

األداء الوظيفي للعاملين في المستشفيات العمومية الجزائرية، حيث تبينت نتائج التحليل اإلحصائي إلى وجود أثر ذو 

أي  داللة إحصائية لكل من االتصال والتدريب في األداء الوظيفي لموظفي المستشفى، في حين لم تكشف الدراسة عن

  .تأثير للثقافة التنظيمية وكذا الحوافز على األداء الوظيفي لموظفي المستشفى



 
 
 
 

 

 

 

 ،االتصال التنظيمي :وهذه االبعاد هي ،( في اختيار الباحثة لبعض ابعاد المتغير المستقل0202سهام  وقد افادت دراسة )موفق،

حيث سعت الباحثة  ،المتغير المستقل في الدراسة الحاليةبعدين هامين في  وهما يعتبرانوالحوافز المتمثلة في الدعم المعنوي 

 .الى تحليل هذين البعدين وفقا لتأثيرهما على االداء الوظيفي كمتغير تابع

 كشف العوامل التنظيمية المؤثرة في االلتزام التنظيمي لدي موظفي  ( إلى0202علي فالح  ،هدفت دراسة )الضالعين

مؤسسة التدريب المهني وإلى معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلتزام التنظيمي ألربعة 

الوظيفي وعالقات العمل متغيرات هي: البعد المالي والمستقبل الوظيفي وبيئة العمل والعملة اإلدارية والتطوير الذاتي و

أنه ال يوجد التزام وظيفي لدي العاملين في مؤسسة التدريب المهني بشكل  وكانت النتائجفي مؤسسة التدريب المهني. 

عام باستثناء ما يتعلق بمحور عالقات العمل، وبشكل عام حيث كانت هناك درجة منخفضة من االلتزام التنظيمي 

الل االطالع على واقع مؤسسة التدريب المهني وبناء على ما أظهرته النتائج كانت ويعزي الباحث هذه النتائج من خ

مستويات الرواتب واألجور منخفضة مقارنة بالدوائر األخرى. وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات كان أبرزها 

 .ضرورة االهتمام بالعوامل بكافة المتغيرات والعوامل المؤثرة في االلتزام الوظيفي

( في دعم الباحثة في التعرف على العوامل المؤثرة على االلتزام التنظيمي وهو 0202علي فالح  ،همت دراسة )الضالعينسا

العمل كأحد العوامل المؤثرة على االلتزام التنظيمي باعتبار  الدراسة بيئةوتناولت  ،ابعاد المتغير التابع في الدراسة الحالية أحد

 .في الدراسة الحالية بيئة العمل المتغير المستقل

 ( يعد التحفيز من أهم الممارسات اإلدارية لما له من تأثير كبير على 0202فهد محمد  ،استنادا على دراسة  )العجمي

األداء الوظيفي سلباً أو إيجاباً فالتحفيز يثير دوافع الفرد وتوليد الرغبة والحماس لديه في العمل والتحفيز متنوع منه 

ولذلك هدفت الدراسة إلى العمل على تقصي أثر الحوافز في تحسين األداء وما مدى مساهمة التحفيز  المادي والمعنوي،

في تحسين األداء كما هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين الحوافز وتحسين األداء لدى موظفي مدارس منطقة 

جابة أفراد عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات األحمدي التعليمية والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في است

الديمغرافية وتم إتباع المنهج الوظيفي التحليلي الذي يناسب دراسة أثر الحوافز في تحسين األداء لدى موظفي مدارس 

كانت نتائج الدراسة كانت أنه هناك عالقة ترابطية بين استخدام أبعاد الحوافز وتحسين  منطقة األحمدي التعليمية، وقد

  .األداء تتصف بالقوة لدى موظفي مدارس منطقة األحمدي التعليمية

الدراسة الحالية في التعرف على اهم الممارسات االدارية وهو التحفيز والذي يعتبر  (0202فهد محمد  ،افادت دراسة )العجمي

لى االداء الوظيفي والذي يعتبر في جودة بيئة العمل ومدى تأثيره ع الهامةاالبعاد  أحدنوع من انواع الدعم المعنوي وهو 

 .المتغير التابع في الدراسة الحالية

  ضغوط العمل على أداء الموظفين في مديريات التربية  أثرعلى  ( للتعرف0200 عبد القادرهدفت دراسة )بابا، انعام

والتعليم العالي في فلسطين وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى ضغوط العمل يؤثر سلبا على مستوى أداء الموظفين، 

 وجاءت تأثيرات هذه الضغوط على أبعاد األداء حسب الترتيب التالي )مستوى الدقة، مستوى اإلنجاز،



 
 
 
 

 

 

 

مشكالت، اإلبداع والمبادرة(. وأوصت الدراسة على ضرورة العمل على الحد من ضغوط العمل القدرة على حل ال 

وخاصة المتعلقة بأبعاد )الهيكل التنظيمي، صنع واتخاذ القرارات، صراع الدور، غموض الدور، بيئة العمل المادية، 

 .عالقات العمل( على الترتيب وذلك لتأثيراتها السلبية على أداء الموظفين

( في إثراء الدراسة الحالية من خالل التعرف على مفهوم االداء الوظيفي باعتباره 0200 عبد القادراهمت دراسة )بابا، انعام س

 الحالية هذاكما انها تناولت دراسة بيئة العمل المادية كأحد ابعاد المتغير المستقل في الدراسة  .المتغير التابع في الدراسة الحالية

 اسة في انها اعتمدت ابعادا اخرى لألداء الوظيفي مختلفة عن االبعاد التي اعتمدتها الدراسة الحالية.وتختلف هذه الدر

 ( تهدف دراسةkhalid, haneen إلى البحث  في تأثير بيئة العمل على األداء الوظيفي بدراسة عينة متكونة من )20 

حصائية لفحص األبعاد المختلفة فيما يتعلق بعوامل بيئة موظفا في  شركة هندسية. استخدم الباحث المنهجية التحليلية اإل

أن القيود  وكشفت النتائج .الضوء واللون الفضاء ورضا أصحاب العمل( الهواء؛درجة الحرارة؛  الضوضاء؛العمل )

ي هي ظروف بيئة العمل الرئيسية الت ،الظرفية التي تتكون من عوامل مثل الضوضاء وأثاث المكاتب والتهوية والضوء

يجب أن تحظى باهتمام أكبر. يقترح الباحث على أصحاب العمل تحسين  الوظيفي لذلكيمكن أن تؤثر سلبيا على األداء 

 وتتحقق النتائجيزداد أداءهم الوظيفي وبالتالي يزداد رضا أصحاب العمل  الموظفين لكيبيئة العمل كمبادرة لتحفيز 

 واألهداف المرجوة من الوظيفة.

في التعرف على بيئة العمل المادية والتي تعتبر أحد ابعاد جودة بيئة العمل ومدى   (Khalid, haneen) ساهمت دراسة

  تأثيرها على اداء العاملين

  (  إلى تحليل أثر المناخ التنظيمي بأبعاده )الهيكل التنظيمي، واألنظمة والتعليمات، 0202هدفت دراسة )احمد ناصر

ة، ونمط االتصال( في االلتزام التنظيمي بأبعاده )االلتزام العاطفي، وااللتزام والحوافز والمكافئات، والمشارك

المعياري وااللتزام االرتباطي( في بيت التمويل الكويتي من وجهة نظر العاملين فيه، حيث ركزت الدراسة على حل 

تنظيمي و أشارت الدراسة في نتائجها مشكلة الدراسة المتعلقة بتحديد أثر المناخ التنظيمي بأبعاده في تعزيز االلتزام ال

الى وجود فروق لتصورات العاملين حول مفهوم المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي في بيت التمويل الكويتي تعزى 

للمتغيرات الديمغرافية. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير فاعلية المناخ التنظيمي في بيت التمويل الكويتي لما لها من 

ز االلتزام التنظيمي مما يؤدي الى الوصول إلى األهداف بكفاءة وفاعلية، وزيادة مشاركة العاملين في أثر في تعزي

اتخاذ القرارات وإشراكهم في صناعتها كونها تنعكس في الكثير من الجوانب التنظيمي وتؤسس لتعزيز االلتزام 

 .التنظيمي بأبعاده، واألخذ بالعوامل األخرى المؤثرة في االلتزام

( في تبنيها لدراسة المناخ التنظيمي كمتغير مستقل كما تضمن المتغير دراسة مجموعه من 0202اهمت دراسة )احمد س

تناولت دراسة االلتزام التنظيمي كمتغير  وكما انها المكافآت( ،المشاركة ،االتصال )نمطابعاد الدراسة الحالية المتمثلة في 

 .تابع والذي يعتبر كأحد ابعاد االداء الوظيفي المتغير التابع في الدراسة الحالية



 
 
 
 

 

 

 

  هدفت إلى التعرف على أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء الموظفين في  ( فقد0202أما دراسة )وازع غانم

د أعتمد الباحث على مصدرين أساسيين هما مصادر أولية ومصادر ثانوية. كما شركة النفط اليمنية )دراسة حالة(، وق

أستخدم الباحث مقاييس النزعة المركزية. وتم اختبار الفرضيات باألساليب اإلحصائية وخلصت الدراسة إلى نتائج 

، المكونات البرمجية، كان من أهمها: وجود أثر لتكنولوجيا المعلومات ذات األبعاد التكنولوجية )المكونات المادية

شبكات االتصال، قواعد البيانات( على أداء الموظفين بمؤشراته )االنضباط الوظيفي، االلتزام الوظيفي، إنجاز المهام( 

في شركة النفط اليمنية. في ضوء النتائج قدمت الدراسة عدداً من التوصيات كان من أهمها: ضرورة أن تحصل 

قبل الحكومة نحو زيادة مستويات التطوير التقني وإدخال المنظومة التكنولوجية التي الشركة على الدعم والتشجيع من 

تربط كافة الفروع ببعضها البعض بهدف تكامل تدفق البيانات والتشارك المعلوماتي. يوصي الباحث بتطبيق البرامج 

ات الحكومية ذات الصلة كوزارة ذات اإلصدارات المتقدمة التي تمكن الشركة من دمج كافة عملياتها وربطها بالقطاع

النفط والشركات النفطية الحكومية والخاصة بهدف تبادل المعلومات فيما بينها. ضرورة أجراء المزيد من البحوث 

 .المتعلقة بتكنولوجيا

 

( عن الدراسة الحالية لكن كالهما تتبنى دراسة 0202يمكن مالحظه اختالف المتغير المستقل في دراسة )وازع 

 .(المهامانجاز  ،االلتزام الوظيفي ،االنضباط الوظيفيوالمتمثلة في )ير التابع بنفس األبعاد المتغ

 منهجية الدراسة :الثالثالفصل 

 المقدمة 1-3 

ومن خاللها يتم الحصول على  ،تعتبر منهجية الدراسة واجراءاتها محوراً رئيسياً يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقي للدراسة

المطلوبة ألجراء التحليل االحصائي للتوصل الى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء ادبيات الدراسات المتعلقة بموضوع لدراسة 

 .ومن خاللها يتم التوصل الى االهداف التي تسعى لها الدراسة الحالية،

 منهجية الدراسة 2-3 

المنهج الوصفي من خالل توزيع االستبانة على عينة من موظفي جامعة جدة بالمملكة العربية  عمدت هذه الدراسة على استخدام

 تم االختيار المنهج الوصفي لمالئمتها مع طبيعة الدراسة واهدافها  السعودية وقد

 الدراسة  وعينة مجتمع3-3 

اما عينة الدراسة فقد تم اختيار عينة من كلية االعمال  ،واداريين( جدة )أكاديمييني جامعة موظفتكون مجتمع الدراسة من جميع 

 .واداريين( )أكاديميينبجامعة 

 



 
 
 
 

 

 

 

 البيانات ادوات جمع4-3 

 .جامعة جدةدراسة تطبيقية عل موظفي  الوظيفي(جودة بيئة العمل على االداء  أثر) لتم اعداد استبانة حو

استبانة  20استبانة وقد وردها  022على موظفي وموظفات جامعة جدة وعددها  إلكترونياوقامت الباحثة بتوزيع االستبانات 

 .صالحة للتحليل

 :التحليل اإلحصائي

تم استخدام التكرارات والنسب  حيث (spss) تم تفريغ االستبانات ثم ترميز وإدخال البيانات الى الحاسب اآللي باستخدام برنامج

الوسط  ويقارن الدراسةالمئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف اتجاهات مفردات الدراسة نحو متغيرات 

 .الحسابي الوزني بالقيم المبينة بالجدول التالي لمعرفة قوة الموافقة على العبارة

 الى من
رمستوى التغي  

 منخفض جدا 1.8 0

 منخفض 2.6 1.81

 متوسط 3.4 2.61

 مرتفع 4.2 3.41

 مرتفع جدا 5 4.21

  

 :في تحليل البيانات واختبار الفرضيات اإلحصائية التاليةواستخدمت الباحثة األساليب  

 على النحو التالي (spss)برنامجاستخدمت االختبارات المناسبة لفروض البحث ولطبيعة البيانات والمتوفرة في 

 .التكرارات والنسب المئوية للتعرف على خصائص عينة البحث -0

المتوسط الحسابي لكل عبارة من العبارات للتعرف على التطبيق العام للعبارة وترتيب العبارة من حيث التطبيق ألفراد  -0

 .العينة

 .االنحراف المعياري لمعرف معدل انحراف البيانات عن متوسطها -0

 .وهذا العامل لقياس نسب التشتت بين العبارات Coefficient of Variation معامل االختالف -4

للتحقق من درجة االعتمادية والثبات في المقاييس  Alpha Correlation Coefficientمعامل االرتباط ألفا  -0

 .)المحاور( متعددة العبارات المستخدمة في الدراسة



 
 
 
 

 

 

 

المستقل والمتغير التابع واختبار االنحدار الخطي اختبار الفرضيات من خالل معامل االرتباط بيرسون بين المتغير  -2

 .البسيط إليجاد االثر بين المتغير المستقل والمتغير التابع

 توصيف عينة البحث

باإلضافة الى  والحالة التعليمية والمسمى الوظيفٌي والخبرة والجنس(العمر الديموغرافية )من المتغيرات  0احتوت الدراسة على 

 :محورين

 

 األداء   الجودة

جودة  :المحور األول 

   العمل  بيئة

داء ألا المحور الثاني:

 الوظيفي 

     
عدد 

 األسئلة

 الجودة

 

 األداء
عدد 

 األسئلة

   
4 

الدعم 

 المعنوي 

 

االلتزام 

 التنظيمي 
4 

     
5 

مشاركة 

 العاملين 

 

االنضباط 

 الوظيفي 
3 

  
 

  

4 
االمان 

 الوظيفي 

 

انجاز 

 المهام 
5 

     
4 

االتصال 

 المفتوح 

   

     
6 

الظروف 

 المادية 

   

     
6 

العالقات 

 االجتماعية 

 (0الشكل )   

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 باختيار مقياس ديكارت الخماسي  

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة
غير موافق 

 بشدة

 

 اسة:راختبارات الصدق والثبات الستبانة الد

 والثبات( درجة االعتمادية 1جدول رقم )

 درجة الثبات المتغير

 0.778 الدعم المعنوي

 0.763 مشاركة العاملين

 0.724 االمان الوظيفي

 0.729 االتصال المفتوح

 0.786 الظروف المادية

 0.797 العالقات االجتماعية

 0.764 االلتزام التنظيمي

 0.798 االنضباط الوظيفي

 0.792 انجاز المهام

 

 ثبات االستبانة:

مدى االتساق الداخلي للعبارات المكونة للمقاييس التي اعتمدتها الد  لبيان Cronbach Alphaالثبات تم استخدام طريقة معامل 

( وهذا 2.22الثبات لجميع األبعاد ) متوسط معاملحيث تشير النتائج الواردة في الجدول أن  (0راسة كما ظهر في جدول رقم )

 يعني أن أداة الد راسة تتسم بالثبات وصالحة للتحليل اإلحصائي.

 عرض وتحليل نتائج الدراسة: 2-2 

 .أوال: الخصائص الديموغرافية لعينة مجتمع الدراسة

 .الجدول التالي يبين توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الوصفية التي شملتها الدراسة

 



 
 
 
 

 

 

 

 ( توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الوصفية8جدول رقم )

 الجنس
 %47 29 ذكر

 %53 33 أنثى

 العمر

 %37 23 سنة 22أقل من  – 82من 

 %47 29 سنة 22 أقل من – 22من 

 %16 10 سنة فأكثر 22من 

 سنوات الخبرة

 %23 14 سنوات 2أقل من 

 %45 28 سنوات 11أقل من  – 2من 

 %23 14 سنة 12أقل من  – 11من 

 %10 6 سنة فأكثر 12من 

 

 – 00 العمرية منبالنسبة لمتغير العمر فقد تبين أن معظم أفراد العينة هم من الفئة  ،( خصائص العينة0) الجدول رقميوضح 

  %40سنوات  02أقل من  – 0برة من الخ وأن سنوات % 42بنسبة سنة  40من أقل 

 والرفض على جودة بيئة العمل في جامعة جدة تبعا للجنس( نسب الموافقة 2جدول رقم )

 

موافق 

 بشدة
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق

 أنثى

575 0 213 132 37 

60% 0% 22% 14% 4% 

957         

 %18 رفضال %60 موافقةال

 

  

 

موافق 

 بشدة
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق

 ذكر

535 0 115 130 61 

64% 0% 14% 15% 7% 

841         

 %23 رفضال %64 موافقةال

 

  

 

 .%24أقل من نسبة الموافقة من الذكور  %22نسبة الموافقة من اإلناث على العدالة في جامعة جدة 



 
 
 
 

 

 

 

 ( نسب الموافقة والرفض على جودة بيئة العمل في جامعة جدة تبعا للعمر2جدول رقم )

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة  

أقل  – 00من 

سنة 00من   

363 0 156 111 37 

54% 0% 23% 17% 6% 

667         

 %22 رفض %54 موافقة

 

  

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة  

أقل  – 00من 

سنة 04من   

515 0 138 133 55 

61% 0% 16% 16% 7% 

841         

 %22 رفض %61 موافقة

 

  

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة  

سنة  40من 

 فأكثر

232 0 34 18 6 

80% 0% 12% 6% 2% 

290         

 %8 رفض %80 موافقة

 

  

 

والفئة  وهي األعلى %22سنة فأكثر على جودة بيئة العمل في جامعة جدة  40نسبة الموافقة من الفئة العمرية األكبر من 

 .%04سنة بنسبة  00من أقل  – 00األقل على الموافقة هي من  العمرية

 ( نسب الموافقة والرفض على جودة بيئة العمل في جامعة جدة تبعا لسنوات للخبرة5جدول رقم )

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة  

 0أقل من 

 سنوات

469 0 143 104 38 

62% 0% 19% 14% 5% 

754         

 %19 رفض %62 موافقة

 

  

      



 
 
 
 

 

 

 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة  

 – 0من 

 02أقل من 

 سنوات

102 0 32 27 13 

59% 0% 18% 16% 7% 

174         

 %23 رفض %59 موافقة

 

  

      
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة  

 – 02من 

 00أقل من 

 سنة

195 0 45 27 23 

67% 0% 16% 9% 8% 

290         

 %17 رفض %67 موافقة

 

  

      
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة  

سنة  00من 

 فأكثر

344 0 108 104 24 

59% 0% 19% 18% 4% 

580         

 %22 رفض %59 موافقة

 

  

 

 وفئة منوهي األعلى  %22سنة خبرة فأكثر على جودة بيئة العمل في جامعة جدة  00أقل من  – 02نسبة الموافقة من فئة من 

 .%00سنة فأكثر هي األقل على الموافقة بنسبة  00

 تحليل الوصفي لإلجابات عينة الدراسة ال 2-6 

 .الدعم المعنوي العمل(( التحليل الوصفي لالستبانة )إجابات جودة بيئة 6جدول رقم )

  

المحور 

 األول
 الدعم المعنوي 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الوزني

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

1 

المجال 

 االول

أتلقى عبارات الثناء  

من مديري عندما أقوم 

 بعملي بشكل مميز 

51 0 7 2 2 

4.55 1.04 0.23 
82% 0% 11% 3% 3% 

2 

اشعر بأنني شخص 

تعتمد علية اإلدارة 

 بشكل واضح 

48 0 9 4 1 

4.45 1.07 0.24 
77% 0% 15% 6% 2% 



 
 
 
 

 

 

 

3 
سبق لي ان استلمت  

 .شهادات شكر وتقدير

43 0 5 11 3 
4.11 1.39 0.34 

69% 0% 8% 18% 5% 

4 

تقيم الجامعة  

احتفاالت لموظفيها 

 .في مناسبات معينة

40 0 11 10 1 

4.10 1.28 0.31 
65% 0% 18% 16% 2% 

                4.30 1.19 0.28 

 

 )مرتفع جدا بمقياس ديكارت( 4.02الوسط الحسابي للدعم المعنوي   

 2.02معامل االختالف  0.00االنحراف المعياري 

وانحراف  4.00العبارة )أتلقى عبارات الثناء من مديري عندما أقوم بعملي بشكل مميز( حازت على أكبر قبول بمتوسط 

 .0.24معياري 

 .0.02وانحراف معياري  4.02( حازت على أكبر قبول بمتوسط .معينةالعبارة )تقيم الجامعة احتفاالت لموظفيها في مناسبات 

 .مشاركة العاملين ( التحليل الوصفي لالستبانة )إجابات جودة بيئة العمل(7جدول رقم )

  
المحور 

 األول
 مشاركة العاملين 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الوزني

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

5 

المجال 

 الثاني 

أتبادل اآلراء 

ووجهات النظر مع 

يتعلق  فيمامديري 

 .بقضايا العمل

52 0 7 3 0 

4.63 0.87 0.19 
84% 0% 11% 5% 0% 

6 

يحرص مديري على  

 فيماسماع رأيي 

يتعلق بإجراءات سير 

 .العمل

43 0 14 5 0 

4.31 1.08 0.25 
69% 0% 23% 8% 0% 

7 

تساعد أرائي في 

التوصل إلى قرارات 

 فعالية  أكثر

46 0 13 3 0 

4.44 0.99 0.22 
74% 0% 21% 5% 0% 



 
 
 
 

 

 

 

8 

يسهم تبادل 

بين  المعلومات ما

العاملين في تحسين 

 .التفاعل فيما بينهم

59 0 2 1 0 

4.89 0.52 0.11 
95% 0% 3% 2% 0% 

9 

يسود جو العمل 

الوقوف على 

اقتراحات وتوصيات 

 .الموظفين

35 0 17 9 1 

3.95 1.26 0.32 
56% 0% 27% 15% 2% 

                4.44 0.94 0.22 

 

 )مرتفع جدا بمقياس ديكارت( 4.44وسط الحسابي لمشاركة العاملين   ال

 2.00معامل االختالف  2.04االنحراف المعياري 

وانحراف  4.20العبارة )يسهم تبادل المعلومات ما بين العاملين في تحسين التفاعل فيما بينهم( حازت على أقل قبول بمتوسط 

 .2.00معياري 

وانحراف معياري  0.00الوقوف على اقتراحات وتوصيات الموظفين( حازت على أقل قبول بمتوسط العبارة )يسود جو العمل 

0.06 

 االمان الوظيفي ( التحليل الوصفي لالستبانة )إجابات جودة بيئة العمل(8جدول رقم )

  
المحور 

 األول
 االمان الوظيفي 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الوزني

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

10 

المجال 

 الثالث 

تتوفر أنظمة ادارية  

تضمن حقوق 

 .الموظفين

34 0 16 7 5 

3.82 1.41 0.37 
55% 0% 26% 11% 8% 

11 
اشعر باالستقرار 

 .الوظيفي

43 0 15 3 1 
4.31 1.10 0.25 

69% 0% 24% 5% 2% 

12 
أشعر بعدالة تقييم  

 .األداء

26 0 19 10 7 
3.45 1.46 0.42 

42% 0% 31% 16% 11% 

 0.42 1.43 3.37 6 13 19 0 24تحرص اإلدارة على   13



 
 
 
 

 

 

 

تحقيق االستقرار 

 .النفسي للموظفين
39% 0% 31% 21% 10% 

                3.74 1.35 0.37 

 

 )مرتفع بمقياس ديكارت( 0.24الوسط الحسابي لألمان الوظيفي   

 2.02معامل االختالف  0.00االنحراف المعياري 

 0.02وانحراف معياري  4.00( حازت على أكبر قبول بمتوسط .باالستقرار الوظيفي )اشعرالعبارة 

 0.42وانحراف معياري  0.40( حازت على أقل قبول بمتوسط .بعدالة تقييم األداء )أشعرالعبارة 

 االتصال المفتوح العمل(( التحليل الوصفي لالستبانة )إجابات جودة بيئة 9جدول رقم )

  
المحور 

 األول
 االتصال المفتوح 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الوزني

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

14 

المجال 

 الرابع 

يتم الحصول على 

تغذية راجعه عند 

إرسال أي رسالة 

 .اتصالية داخل الجامعة

27 0 25 8 2 

3.68 1.25 0.34 

44% 0% 40% 13% 3% 

15 

تتم عملية االتصال بين 

الرؤساء والمرؤوسين 

بكال االتجاهات 

 .الصاعد والنازل

38 0 15 7 2 

4.05 1.27 0.31 

61% 0% 24% 11% 3% 

16 

تتسم الرسائل 

بالوضوح  االتصالية

 .في كافة مراحلها

32 0 17 11 2 

3.79 1.33 0.35 

52% 0% 27% 18% 3% 

17 

يتم االتصال بشكل 

يمكن من خالله لكافة 

المعنيين اإلحاطة 

 .بموضوع المشكلة

34 0 15 12 1 

3.87 1.31 0.34 

55% 0% 24% 19% 2% 

                3.85 1.29 0.34 



 
 
 
 

 

 

 

 )مرتفع بمقياس ديكارت( 0.20الوسط الحسابي لالتصال المفتوح 

 2.04معامل االختالف  0.00االنحراف المعياري 

 4.20( حازت على أكبر قبول بمتوسط .والنازلالعبارة )تتم عملية االتصال بين الرؤساء والمرؤوسين بكال االتجاهات الصاعد 

 0.02معياري وانحراف 

 0.22( حازت على أقل قبول بمتوسط .الجامعةالعبارة )يتم الحصول على تغذية راجعه عند إرسال أي رسالة اتصالية داخل 

 0.00وانحراف معياري 

 الظروف المادية العمل(( التحليل الوصفي لالستبانة )إجابات جودة بيئة 10جدول رقم )

  
المحور 

 األول
 الظروف المادية 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الوزني

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

18 

المجال 

 الخامس 

تتوفر تجهيزات في 

مكان العمل لتحقيق 

وسائل الراحة مثل 

 .التكييف والتدفئة

42 0 7 11 2 

4.11 1.34 0.33 
68% 0% 11% 18% 3% 

19 
يتم تنظيف المكاتب 

 .يومياً 

34 0 7 15 6 
3.66 1.56 0.43 

55% 0% 11% 24% 10% 

20 

توفر الجامعة وسائل  

وأدوات األمان 

والسالمة الالزمة للقيام 

 .بالعمل

40 0 10 10 2 

4.06 1.33 0.33 
65% 0% 16% 16% 3% 

 .األثاث المكتبي مريح  21
34 0 13 9 6 

3.76 1.48 0.39 
55% 0% 21% 15% 10% 

22 

والعوامل  تتوفر التهوية

الصحية في مكان 

 .العمل

31 0 11 14 6 

3.58 1.52 0.42 
50% 0% 18% 23% 10% 

23 
في مكان  كافتيرياتتوفر 

 .العمل توفر خدمة جيدة

21 0 10 21 10 
3.02 1.54 0.51 

34% 0% 16% 34% 16% 

                3.70 1.46 0.40 

 



 
 
 
 

 

 

 

 )مرتفع بمقياس ديكارت( 0.22المادية الوسط الحسابي للظروف 

 2.04معامل االختالف  0.42االنحراف المعياري 

 4.00( حازت على أكبر قبول بمتوسط والتدفئة.العبارة )تتوفر تجهيزات في مكان العمل لتحقيق وسائل الراحة مثل التكييف 

 0.04وانحراف معياري 

 0.04وانحراف معياري  0.20( حازت على أقل قبول بمتوسط جيدة.مكان العمل توفر خدمة  العبارة )تتوفر كافتيريا في

 العالقات االجتماعية العمل(( التحليل الوصفي لالستبانة )إجابات جودة بيئة 11جدول رقم )

  
المحور 

 األول
 العالقات االجتماعية 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الوزني

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

24 

المجال 

 السادس  

يريحني العمل مع 

 .الجماعة

53 0 7 2 0 
4.68 0.81 0.17 

85% 0% 11% 3% 0% 

25 
لدي صداقات كثيرة في 

 .العمل

56 0 3 3 0 
4.76 0.76 0.16 

90% 0% 5% 5% 0% 

26 
توجد خالفات بيني 

 .وبين أصدقائي

1 0 9 30 22 
1.84 0.79 0.43 

2% 0% 15% 48% 35% 

27 
اجد المساعدة من قبل 

 .الزمالء

59 0 3 0 0 
4.90 0.43 0.09 

95% 0% 5% 0% 0% 

28 
أساس التعاون في العمل 

 .هي المصالح

20 0 15 19 8 
3.08 1.46 0.47 

32% 0% 24% 31% 13% 

29 
اعتبر مكان عملي هو 

 .منزلي الثاني

44 0 7 9 2 
4.21 1.29 0.31 

71% 0% 11% 15% 3% 

                3.91 0.93 0.27 

 

 )مرتفع بمقياس ديكارت( 0.00الوسط الحسابي للعالقات االجتماعية 

 22.02معامل االختالف  2.00االنحراف المعياري 

 2.40وانحراف معياري  4.02المساعدة من قبل الزمالء.( حازت على أكبر قبول بمتوسط  أجدالعبارة )



 
 
 
 

 

 

 

 2.20وانحراف معياري  0.24العبارة )توجد خالفات بيني وبين أصدقائي.( حازت على أقل قبول بمتوسط 

 تحليل إلجمالي جداول جودة بيئة العمل

 )مرتفع بمقياس ديكارت( 0.00العمل الوسط الحسابي لجودة بيئة 

 0.00االنحراف المعياري 

  2.00معامل االختالف 

وانحراف معياري  4.02على أكبر قبول بمتوسط  العاملين حازتبعد مشاركة  الزمالء( منالمساعدة من قبل  أجدالعبارة )

2.40 

 .2.20وانحراف معياري  0.24ازت على أقل قبول بمتوسط العبارة )توجد خالفات بيني وبين أصدقائي.( ح

 ( التحليل الوصفي للمحور الثاني االداء الوظيفي )االلتزام التنظيمي(12جدول رقم )

  
المحور 

 الثاني
 االلتزام التنظيمي 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الوزني

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

1 

المجال 

 االول

ابذل قصارى جهدي  

 .إلنجاز مهام وظيفتي

59 0 3 0 0 

4.90 0.43 0.09 

95% 0% 5% 0% 0% 

2 

تماًما رؤية  أدرك 

ورسالة واهداف 

  .الجامعة

47 0 9 5 1 

4.40 1.11 0.25 

76% 0% 15% 8% 2% 

  .افتخر لالنتماء للجامعة 3

51 0 6 4 1 

4.55 1.02 0.22 

82% 0% 10% 6% 2% 

4 

التزم بالبقاء في  

الجامعة حتى لو توفرت 

لي الفرصة للعمل في 

 جامعة أخرى 

36 0 9 13 4 

3.82 1.47 0.38 

58% 0% 15% 21% 6% 

                4.42 1.01 0.24 

 



 
 
 
 

 

 

 

 )مرتفع جدا بمقياس ديكارت( 4.40سابي لاللتزام التنظيمي الوسط الح

 0.20االنحراف المعياري 

 2.04معامل االختالف 

 2.40وانحراف معياري  4.02العبارة )ابذل قصارى جهدي إلنجاز مهام وظيفتي.( حازت على أكبر قبول بمتوسط 

 0.20في جامعة أخرى( حازت على أقل قبول بمتوسط  العبارة )التزم بالبقاء في الجامعة حتى لو توفرت لي الفرصة للعمل

 .0.42وانحراف معياري 

 ( التحليل الوصفي للمحور الثاني االداء الوظيفي )االنضباط الوظيفي(13جدول رقم )

  
المحور 

 الثاني
 االنضباط الوظيفي 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الوزني

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

5 

المجال 

 الثاني 

التزم بمواعيد  

الحضور واالنصراف 

  .للدوام الرسمي

56 0 4 1 1 

4.76 0.78 0.16 

90% 0% 6% 2% 2% 

6 
احترم قوانين وانظمة 

  .الجامعة

61 0 1 0 0 

4.97 0.25 0.05 

98% 0% 2% 0% 0% 

7 

التزم باالمتناع عن 

التدخين داخل مكان 

 .العمل

49 0 10 0 3 

4.48 1.08 0.24 

79% 0% 16% 0% 5% 

                4.74 0.71 0.15 

 

 )مرتفع جدا بمقياس ديكارت( 4.24الوسط الحسابي لاللتزام التنظيمي 

 2.20االنحراف المعياري 

 2.00معامل االختالف 

 2.00وانحراف معياري  4.02العبارة )احترم قوانين وانظمة الجامعة( حازت على أكبر قبول بمتوسط 

 .0.22وانحراف معياري  4.42( حازت على أقل قبول بمتوسط .العبارة )التزم باالمتناع عن التدخين داخل مكان العمل



 
 
 
 

 

 

 

 ( التحليل الوصفي للمحور الثاني االداء الوظيفي )انجاز المهام(14جدول رقم )

  
المحور 

 الثاني
 انجاز المهام 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الوزني

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

8 

المجال 

 الثالث 

مهام  بإنجازأقوم 

وظيفتي بدون اخطاء 

 .وبدقة عالية

58 0 3 1 0 

4.85 0.57 0.12 
94% 0% 5% 2% 0% 

9 

أقوم بإنجاز مهام 

وظيفتي في الوقت 

 .المحدد

60 0 2 0 0 

4.94 0.36 0.07 
97% 0% 3% 0% 0% 

10 

استطيع تخطي  

الصعوبات التي 

 اثناء إنجازتواجهين 

 .المهام

61 0 1 0 0 

4.97 0.25 0.05 
98% 0% 2% 0% 0% 

11 

إنجازات تفوق  أقدم

توقعات اإلدارة وتتعدى 

 .مهام عملي الوظيفي

45 0 14 3 0 

4.40 1.00 0.23 
73% 0% 23% 5% 0% 

12 

ال يؤثر ضغط العمل  

سلباً على جودة عملي 

 .المنجز

45 0 7 6 4 

4.23 1.34 0.32 
73% 0% 11% 10% 6% 

                4.68 0.70 0.16 

 

 )مرتفع جدا بمقياس ديكارت( 4.22وسط الحسابي لاللتزام التنظيمي ال

 2.22االنحراف المعياري 

 2.02معامل االختالف 

وانحراف معياري  4.02( حازت على أكبر قبول بمتوسط .المهام اثناء إنجازتخطي الصعوبات التي تواجهين  أستطيعالعبارة )

2.00 

 .0.04وانحراف معياري  4.00( حازت على أقل قبول بمتوسط .المنجزالعبارة )ال يؤثر ضغط العمل سلباً على جودة عملي 



 
 
 
 

 

 

 

 تحليل إلجمالي جداول االداء الوظيفي

 )مرتفع جدا بمقياس ديكارت( 4.20الوسط الحسابي لجودة بيئة العمل 

 2.20االنحراف المعياري 

  2.00معامل االختالف 

وانحراف معياري  4.02( حازت على أكبر قبول بمتوسط .المهام اثناء إنجازتخطي الصعوبات التي تواجهين  أستطيع)العبارة 

2.00 

 0.20العبارة )التزم بالبقاء في الجامعة حتى لو توفرت لي الفرصة للعمل في جامعة أخرى( حازت على أقل قبول بمتوسط 

 0.42وانحراف معياري 

 عمل لدى موظفي جامعة جدة؟ما مستوى جودة بيئة ال

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجودة بيئة العمل15جدول )

 جودة بيئة العمل 

المتوسط 

الحسابي 

 الوزني

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

مستوى 

 التغير

 مرتفع جدا 2 1.19 4.30 الدعم المعنوي 

 مرتفع جدا 1 0.94 4.44 مشاركة العاملين 

 مرتفع 5 1.35 3.74 االمان الوظيفي 

 مرتفع 4 1.29 3.85 االتصال المفتوح 

 مرتفع 6 1.46 3.70 الظروف المادية 

 مرتفع 3 0.93 3.91 العالقات االجتماعية 

 مرتفع   1.19 3.99  

 

جدة لدى موظفي جامعة  مرتفعالعمل ( إلى نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها يالحظ بأن جودة بيئة 00يشير الجدول رقم )

 وجاء ترتيب أيعاد جودة بيئة العمل  0.00 الحسابي واالنحراف المعياريكما ظهر في المتوسط  0( من 3.99) بدرجة

 2.04معياري وانحراف  4.44بمتوسط  العاملين( )مشاركة :األول 



 
 
 
 

 

 

 

 0.00وانحراف معياري  4.02الثاني: )الدعم المعنوي( بمتوسط 

 2.00وانحراف معياري  0.00االجتماعية( بمتوسط  )العالقات الثالث:

 0.00وانحراف معياري  0.20المفتوح( بمتوسط  )االتصال الرابع:

 0.00وانحراف معياري  0.24الوظيفي( بمتوسط  )االمان الخامس:

 0.42وانحراف معياري  0.22المادية( بمتوسط  )الظروف السادس:

 جدة؟ما مستوى سلوكيات االلتزام التنظيمي لدى موظفي جامعة 

 .( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء الوظيفي16جدول )

 االداء الوظيفي 

المتوسط 

الحسابي 

 الوزني

االنحراف 

 المعياري
 مستوى التغير الترتيب

 مرتفع جدا 3 1.01 4.42 االلتزام التنظيمي 

 مرتفع جدا 1 0.71 4.74 االنضباط الوظيفي 

 مرتفع جدا 2 0.70 4.68 انجاز المهام 

 مرتفع جدا   0.81 4.61  

 

( إلى نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها يالحظ بأن االداء الوظيفي لدى موظفي جامعة جدة بدرجة 00يشير الجدول رقم )

 وجاء ترتيب أيعاد سلوكيات االداء التنظيمي  2.20كما ظهر في المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  0( من 4.20)

  2.20عياري وانحراف م 4.24األول: )االنضباط الوظيفي( 

 2.22وانحراف معياري  4.22المهام( بمتوسط  )انجازالثاني:  

 0.20وانحراف معياري  4.40بمتوسط الثالث: )االلتزام التنظيمي( 

 الديموغرافيةهل هناك فروق إحصائية بين اتجاهات الموظفين في جامعة جدة نحو سلوكيات االداء الوظيفي تعزى للمتغيرات 

 لهم؟

 



 
 
 
 

 

 

 

 في االداء الوظيفي الديموغرافيةألثر المتغيرات  One Way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي 17جدول )

ANOVA 

  

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

 الجنس
Between 

Groups 
371 25 14.8 18.9 2.22 

 

Within 

Groups 
45.4 58 0.78     

 

Total 416 83       

 العمر
Between 

Groups 
423 25 16.9 12.7 2.22 

 

Within 

Groups 
77.2 58 1.33     

 

Total 500 83       

سنوات 

 الخبرة

Between 

Groups 
699 25 28 10.9 2.22 

 

Within 

Groups 
149 58 2.57     

 

Total 848 83       

 

يوجد أثر إيجابي من  التنظيمي أنهفي االلتزام  الديموغرافيةلبيان أثر المتغيرات  ANOVAتحليل نتائج  0يوضح جدول رقم  

 لكل من الجنس والعمر وسنوات الخبرة. ( Sig. > 2.20 ) خالل مستوى الداللة

 اختبار فرضيات الدراسة 2-6

 .على االداء الوظيفي بأبعاده بيئة العملال يوجد إثر ذو داللة احصائية لجودة  :الفرضية الصفرية

 .يوجد إثر ذو داللة احصائية لجودة بيئة العمل على االداء الوظيفي بأبعاده :الفرضية االولى

 .ابعاد بيئة العمل في تحقيق البيئة المثالية للعمل احصائية لمختلف: توجد عالقة ذات داللة الفرضية الثانية

 .خلق بيئة عمل مثالية الوظيفي فيتوجد عالقة ذات داللة احصائية لألداء  الفرضية الثالثة:



 
 
 
 

 

 

 

 إثر جودة بيئة العمل على االداء الوظيفي بأبعاده. الفرضية االولى:

 نتائج تحليل االنحدار ألثر أبعاد جودة بيئة العمل على االداء الوظيفي 

 وأبعاد االداء الوظيفيالدعم المعنوي ( االرتباط بين 18جدول )

 ارتباط بيرسون المتغير

   الدعم المعنوي 

 0.528 االلتزام التنظيمي 

 0.249 االنضباط الوظيفي 

 0.038- انجاز المهام 

 0.392 االداء الوظيفي 

 

التنظيمي يشير الجدول السابق الى ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل )الدعم المعنوي( والمتغيرات التابعة )االلتزام 

  2.02( حيث أن قوة االرتباط ضعيف واالداء الوظيفي واالنضباط الوظيفي وانجاز المهام

 .وأبعاد االلتزام التنظيميالدعم المعنوي ( معامل االرتباط بمعامالت االنحدار بين 19جدول )

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Sig. F Change 

2.539a 0.29 0.254 2.855 0 

 

المتغير المستقل  أي Adjusted R Square 2.00التحديد ومعامل  2.000 (R) معامل االرتباطيشير الجدول السابق الى 

 Sig. Fالعالقة التباين الحادث ألبعاد االلتزام التنظيمي كما أشار إلى معنوية  من 2.00يفسر ما قيمته  الدعم المعنوي

Change (> 2.20). 

 .في االداء الوظيفيالدعم المعنوي ألثر One Way ANOVA األحادي تحليل التباين  ( نتائج20جدول )

 .Sum of Squares df Mean      Square F Sig الدعم المعنوي

Regression 193.5 3 64.50 7.913 
.000a 



 
 
 
 

 

 

 

Residual 472.8 58 8.15   

Total 666.3 61     

 (،.Dependent Variable aالمهام  الوظيفي انجازاالنضباط  التنظيمي،االلتزام 

 b. Predictors: (Constantالمعنوي الدعم 

بين المتغيرات  . Sigالعالقةوكذلك معنوية  2.000 تساوي Fجدول انوفا الختبار معنوية االنحدار حيث يشير الجدول الى قيمة 

  2.20  اقل من =Sig  حيث المعنويالدعم  والمتغير المستقل المهام( الوظيفي انجازاالنضباط  التنظيمي،االلتزام التابعة )

 وهذا يحقق صحة الفرضية األولى

 االداء الوظيفي العاملين وأبعادمشاركة ( االرتباط بين 21جدول )

 ارتباط بيرسون المتغير

   مشاركة العاملين  

 0.358 االلتزام التنظيمي 

 0.02- االنضباط الوظيفي 

 0.14 انجاز المهام 

 0.278 االداء الوظيفي 

 

التابعة )االلتزام التنظيمي  العاملين( والمتغيراتيشير الجدول السابق الى ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل )مشاركة 

 .2.020واالنضباط الوظيفي وانجاز المهام واالداء الوظيفي( حيث أن قوة االرتباط ضعيف 

 وأبعاد االلتزام التنظيميمشاركة العاملين  ( معامل االرتباط بمعامالت االنحدار بين22ول )جد

R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate Sig. F Change 

2.422a 0.178 0.135 3.064 0.01 

 



 
 
 
 

 

 

 

المتغير المستقل  أي Adjusted R Square   2.04 ومعامل التحديد 2.400 (R) يشير الجدول السابق الى معامل االرتباط

 Sig. Fمن التباين الحادث ألبعاد االلتزام التنظيمي كما أشار إلى معنوية العالقة  2.04يفسر ما قيمته  مشاركة العاملين

Change (> 2.20) 

 في االداء الوظيفيمشاركة العاملين ألثر One Way ANOVA ( نتائج تحليل التباين األحادي 23جدول )

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig مشاركة العاملين

Regression 117.7 3 39.22 4.177 

.010a 
Residual 544.6 58 9.39   

Total 662.3 61     

 (،.Dependent Variable aالمهام  الوظيفي انجازاالنضباط  التنظيمي،االلتزام 

 b. Predictors: (Constantمشاركة العاملين 

بين المتغيرات  .Sig   معنوية العالقة وكذلك 4.02 تساوي Fجدول انوفا الختبار معنوية االنحدار حيث يشير الجدول الى قيمة 

  2.20اقل من =Sig حيث مشاركة العاملين  والمتغير المستقل  المهام( الوظيفي انجازاالنضباط  التنظيمي،التابعة )االلتزام 

 .وهذا يحقق صحة الفرضية األولى

 وأبعاد االداء الوظيفياالمان الوظيفي ( االرتباط بين 24جدول )

 ارتباط بيرسون المتغير

   االمان الوظيفي  

 0.526 االلتزام التنظيمي 

 0.241 االنضباط الوظيفي 

 0.261 انجاز المهام 

 0.529 االداء الوظيفي 

 

ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل )االمان الوظيفي( والمتغيرات التابعة )االلتزام التنظيمي يشير الجدول السابق الى 

 .2.422واالنضباط الوظيفي وانجاز المهام واالداء الوظيفي( حيث أن قوة االرتباط تحت المتوسط 



 
 
 
 

 

 

 

 لتنظيميوأبعاد االلتزام ا االمان الوظيفي( معامل االرتباط بمعامالت االنحدار بين 25ول )جد

R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Sig. F 

Change 

0.562a 0.316 0.281 3.472 0 

 

أي المتغير المستقل  Adjusted R Square 0.28ومعامل التحديد  2.020 (R) يشير الجدول السابق الى معامل االرتباط

 Sig. Fمن التباين الحادث ألبعاد االلتزام التنظيمي كما أشار إلى معنوية العالقة  2.02يفسر ما قيمته  االمان الوظيفي

Change (> 2.20) 

 في االداء الوظيفي االمان الوظيفي ألثرOne Way ANOVA ( نتائج تحليل التباين األحادي 26جدول )

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig االمان الوظيفي

Regression 323.5 3 107.8 8.94 

.000a 
Residual 699.4 58 12.06   

Total 1023 61     

 (،.Dependent Variable aالمهام  الوظيفي انجازاالنضباط  التنظيمي،االلتزام 

 b. Predictors: (Constantاالمان الوظيفي 

بين المتغيرات .Sig   معنوية العالقة وكذلك 2.04 تساوي Fقيمة جدول انوفا الختبار معنوية االنحدار حيث يشير الجدول الى 

وهذا   2.20اقل من =Sig حيث  االمان الوظيفيوالمتغير المستقل  المهام( الوظيفي انجازاالنضباط  التنظيمي، )االلتزامالتابعة 

 .األولىيحقق صحة الفرضية 

 الوظيفيوأبعاد االداء االتصال المفتوح ( االرتباط بين 27جدول )

 ارتباط بيرسون المتغير

   االتصال المفتوح  

 0.48 االلتزام التنظيمي 



 
 
 
 

 

 

 

 0.273 االنضباط الوظيفي 

 0.347 انجاز المهام 

 0.552 االداء الوظيفي 

 

التنظيمي يشير الجدول السابق الى ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل )االمان الوظيفي( والمتغيرات التابعة )االلتزام 

 .2.400واالنضباط الوظيفي وانجاز المهام واالداء الوظيفي( حيث أن قوة االرتباط تحت المتوسط 

 وأبعاد االلتزام التنظيمي االتصال المفتوح( معامل االرتباط بمعامالت االنحدار بين 28جدول )

R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate Sig. F Change 

0.564a 0.318 0.282 3.468 0 

 

أي المتغير المستقل  Adjusted R Square 0.28ومعامل التحديد  2.024 (R) يشير الجدول السابق الى معامل االرتباط

 Sig. Fمن التباين الحادث ألبعاد االلتزام التنظيمي كما أشار إلى معنوية العالقة  2.02يفسر ما قيمته  االتصال المفتوح

Change (> 2.20) 

 في االداء الوظيفي االتصال المفتوح ألثرOne Way ANOVA ( نتائج تحليل التباين األحادي 29جدول )

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig االتصال المفتوح

Regression 325.0 3 108.3 9.004 

.000a 

Residual 697.8 58 12.03   

Total 1022.7 61     

 (،.Dependent Variable aالمهام  الوظيفي انجازاالنضباط  التنظيمي،االلتزام 

 b. Predictors: (Constantاالمان الوظيفي 

 



 
 
 
 

 

 

 

بين .Sig   وكذلك معنوية العالقة 0.224 تساوي Fقيمة جدول انوفا الختبار معنوية االنحدار حيث يشير الجدول الى 

اقل من =Sig حيث  االتصال المفتوحوالمتغير المستقل  المهام( الوظيفي انجازاالنضباط  التنظيمي،المتغيرات التابعة )االلتزام 

 .األولى وهذا يحقق صحة الفرضية  2.20

 وأبعاد االداء الوظيفيالظروف المادية ( االرتباط بين 30جدول )

 ارتباط بيرسون المتغير

   الظروف المادية 

 0.35 االلتزام التنظيمي 

 0.052 االنضباط الوظيفي 

 0.301 انجاز المهام 

 0.379 االداء الوظيفي 

 

يشير الجدول السابق الى ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل )االمان الوظيفي( والمتغيرات التابعة )االلتزام التنظيمي 

 .2.402المتوسط واالنضباط الوظيفي وانجاز المهام واالداء الوظيفي( حيث أن قوة االرتباط تحت 

 وأبعاد االلتزام التنظيميالظروف المادية ( معامل االرتباط بمعامالت االنحدار بين 31جدول )

R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate Sig. F Change 

0.458a 0.21 0.169 5.841 0.003 

 

أي المتغير المستقل  Adjusted R Square  2.02ومعامل التحديد  2.402 (R) يشير الجدول السابق الى معامل االرتباط

 Sig. Fمن التباين الحادث ألبعاد االلتزام التنظيمي كما أشار إلى معنوية العالقة  2.02يفسر ما قيمته  الظروف المادية

Change (> 2.20). 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 في االداء الوظيفي الظروف المادية ألثرOne Way ANOVA ( ا نتائج تحليل التباين األحادي 32جدول )

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig الظروف المادية

Regression 524.7 3 174.9 5.126 

.003a 
Residual 1979.0 58 34.12   

Total 2503.7 61     

 (،.Dependent Variable aالمهام  الوظيفي انجازاالنضباط  التنظيمي،االلتزام 

 b. Predictors: (Constantالظروف المادية 

بين .Sig   وكذلك معنوية العالقة 0.002 تساوي Fقيمة جدول انوفا الختبار معنوية االنحدار حيث يشير الجدول الى 

اقل من  =Sig حيث  الظروف الماديةوالمتغير المستقل  المهام( الوظيفي انجازاالنضباط  التنظيمي،المتغيرات التابعة )االلتزام 

 .األولىوهذا يحقق صحة الفرضية   2.20

 االداء الوظيفي االجتماعية وأبعادالعالقات  ( االرتباط بين33جدول )

 ارتباط بيرسون المتغير

   العالقات االجتماعية  

 0.071 االلتزام التنظيمي 

 0.09- االنضباط الوظيفي 

 0.236 انجاز المهام 

 0.128 االداء الوظيفي 

 

يشير الجدول السابق الى ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل )االمان الوظيفي( والمتغيرات التابعة )االلتزام التنظيمي 

 2.002حيث أن قوة االرتباط ضعيف  واالنضباط الوظيفي وانجاز المهام واالداء الوظيفي(

 وأبعاد االلتزام التنظيميالعالقات االجتماعية ( معامل االرتباط بمعامالت االنحدار بين 34ول )جد

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Sig. F Change 

2.290a 0.084 0.037 2.415 0.162 



 
 
 
 

 

 

 

أي المتغير المستقل  Adjusted R Square  2.202ومعامل التحديد  2.00 (R) يشير الجدول السابق الى معامل االرتباط

 .Sigمن التباين الحادث ألبعاد االلتزام التنظيمي كما أشار إلى عدم معنوية العالقة  2.202يفسر ما قيمته العالقات االجتماعية 

F Change (< 2.20) 

 الوظيفيفي االداء  العالقات االجتماعية ألثرOne Way ANOVA ( ا نتائج تحليل التباين األحادي 35جدول )

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig العالقات االجتماعية 

Regression 31.1 3 10.4 1.775 

.162a 
Residual 338.4 58 5.83   

Total 369.4 61     

 (،.Dependent Variable a المهام  الوظيفي انجازاالنضباط  التنظيمي،االلتزام 

 b. Predictors: (Constantالعالقات االجتماعية 

بين .Sig   وكذلك عدم معنوية العالقة 0.220 تساوي Fقيمة جدول انوفا الختبار معنوية االنحدار حيث يشير الجدول الى 

 =Sig حيث  العالقات االجتماعيةوالمتغير المستقل  المهام( الوظيفي انجازاالنضباط  التنظيمي،المتغيرات التابعة )االلتزام 

 .األولى وهذا ال يحقق صحة الفرضية  2.20اكبر من 

 ملخص جداول التباين للفرضية األولى:

 2.20فإن هناك داللة إحصائية عند مستوى  One Way ANOVAاألحادي من خال ل ما تقدم من جداول نتائج تحليل التباين 

بين المتغير المستقل )جودة بيئة العمل( وبين المتغير التابع )األداء الوظيفي( يؤكد وجود أثر إيجابي ذو داللة احصائية لجودة 

داللة احصائية لجودة  بيئة العمل على االداء الوظيفي بأبعاده. فيما عدا العالقات االجتماعية حيث أنها ليس لها أثر إيجابي ذو

 بيئة العمل 

وجود أثر إيجابي ذو داللة احصائية لجودة بيئة العمل على )البديلة( )االولى  الفرضية الصفرية ونقبلعليه نرفض الفرضية و

  االداء الوظيفي بأبعاده.(

ألبعاد جودة بيئة العمل  ائيةذو داللة احص أثراظهرت وجود ( التي 0200حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )محمد ابو قمر، 

 االجتماعية معدراسة الحالية فيما يخص العالقات كما اختلف نتيجة ال ،ت االردنيةعلى االداء الوظيفي لمجموعة االتصاال

 .( والتي اظهرت ان عناصر جودة الحياة الوظيفية االكثر تأثيراً على االداء هي العالقات االجتماعية0202 دراسة )العمري،

 



 
 
 
 

 

 

 

 ابعاد بيئة العمل في تحقيق البيئة المثالية للعمل. احصائية لمختلفيوجد عالقة ذو داللة  :الفرضية الثانية

 في بيئة العملالدعم المعنوي  ألثرOne Way ANOVA ( نتائج تحليل التباين األحادي 36جدول )

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig الدعم المعنوي

Regression 190.2 5 38.05 4.476 

.002a 
Residual 476.0 56 8.50   

Total 666.3 61     

 

بين المتغير  .Sigوكذلك معنوية العالقة  4.422 تساوي Fجدول انوفا الختبار معنوية االنحدار حيث يشير الجدول الى قيمة 

 .الثانية وهذا يحقق صحة الفرضية  2.20اقل من =Sig يث حالمتغيرات المستقلة األخرى وباقي  الدعم المعنويالمستقل 

 في بيئة العملمشاركة العاملين  ألثرOne Way ANOVA ( نتائج تحليل التباين األحادي 37جدول )

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig مشاركة العاملين

Regression 301.1 5 60.23 9.339 

.000a 
Residual 361.1 56 6.45   

Total 662.3 61     

 

بين المتغير .Sig   وكذلك معنوية العالقة 0.000تساوي  Fجدول انوفا الختبار معنوية االنحدار حيث يشير الجدول الى قيمة 

 .الثانية وهذا يحقق صحة الفرضية  2.20اقل من =Sig يث حالمتغيرات المستقلة األخرى  مشاركة العاملينالمستقل 

 في بيئة العملاالمان الوظيفي  ألثرOne Way ANOVA تحليل التباين األحادي  ( نتائج38جدول )

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig االمان الوظيفي

Regression 695.0 5 139.0 23.74 
.000a 

Residual 327.9 56 5.86   



 
 
 
 

 

 

 

Total 1023 61     

 

بين المتغير  .Sigوكذلك معنوية العالقة 00.2 تساوي Fجدول انوفا الختبار معنوية االنحدار حيث يشير الجدول الى قيمة 

 .الثانيةوهذا يحقق صحة الفرضية   2.20اقل من =Sig يث حالمتغيرات المستقلة األخرى االمان الوظيفي المستقل 

 في بيئة العملاالتصال المفتوح ألثر One Way ANOVA نتائج تحليل التباين األحادي  (39جدول )

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig االتصال المفتوح

Regression 663.0 5 132.6 20.64 

.000a 
Residual 359.8 56 6.42   

Total 1023 61     

 

بين المتغير .Sig   وكذلك معنوية العالقة 4.422تساوي  Fجدول انوفا الختبار معنوية االنحدار حيث يشير الجدول الى قيمة 

 .الثانية قق صحة الفرضيةوهذا يح  2.20اقل من =Sig يث حالمتغيرات المستقلة األخرى  االتصال المفتوحالمستقل 

 .في بيئة العملالظروف المادية ألثر One Way ANOVA تحليل التباين األحادي  ( نتائج40جدول )

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig الظروف المادية

Regression 1018 5 203.7 7.679 

.000a 
Residual 1485 56 26.52   

Total 2504 61     

 

بين المتغير .Sig   وكذلك معنوية العالقة 4.422تساوي   Fجدول انوفا الختبار معنوية االنحدار حيث يشير الجدول الى قيمة 

 .الثانية وهذا يحقق صحة الفرضية  2.20اقل من =Sig يث حالمتغيرات المستقلة األخرى الظروف المادية  المستقل

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 في بيئة العمللعالقات االجتماعية األثر One Way ANOVA ( نتائج تحليل التباين األحادي 41جدول )

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig العالقات االجتماعية

Regression 42 5 8.4 1.437 

.225a 
Residual 327 56 5.85   

Total 369 61     

 

بين .Sig   وكذلك عدم معنوية العالقة 0.402تساوي  Fجدول انوفا الختبار معنوية االنحدار حيث يشير الجدول الى قيمة 

 وهذا ال يحقق صحة الفرضية  2.20اقل من =Sig يث حالمتغيرات المستقلة األخرى  لعالقات االجتماعيةاالمتغير المستقل 

 .الثانية

 ملخص جداول التباين للفرضية الثانية:

فإن هناك داللة إحصائية عند مستوى  One Way ANOVAمن خال ل ما تقدم من جداول نتائج تحليل التباين األحادي  

لجودة ألبعاد بين المتغيرات المستقلة )جودة بيئة العمل( وبعضها البعض مما يؤكد وجود أثر إيجابي ذو داللة احصائية  2.20

حصائية لبيئة بيئة العمل المثالية فيما عدا العالقات االجتماعية حيث أنها ليس لها أثر إيجابي ذو داللة ا تحقيق بيئة العمل على

 العمل 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية لمختلف أبعاد جودة بيئة العمل في خلق بيئة عمل  ونستخلص أنهوعليه نقبل الفرضية الثانية 

 .مثالية

أن القيود الظرفية التي تتكون من حيث اظهرت الدراسة   (KHALID ,HANEEN,2017)اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة 

هي ظروف بيئة العمل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر سلبيا على األداء  ،الضوضاء وأثاث المكاتب والتهوية والضوءعوامل مثل 

الموظفين الوظيفي  لذلك يجب أن تحظى باهتمام أكبر. يقترح الباحث على أصحاب العمل تحسين بيئة العمل كمبادرة لتحفيز 

 واألهداف المرجوة من الوظيفة. وتتحقق النتائجأصحاب العمل يزداد أداءهم الوظيفي وبالتالي يزداد رضا  لكي

 الوظيفي في خلق بيئة عمل مثالية أثر عالقة األداء :الفرضية الثالثة

 .في بيئة العمل االلتزام التنظيمي ألثر One Way ANOVA ( نتائج تحليل التباين األحادي 42جدول ) 

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig االلتزام التنظيمي

Regression 220.7 6 36.79 6.727 
.000a 



 
 
 
 

 

 

 

Residual 300.8 55 5.47   

Total 521.5 61     

 

االلتزام  بين.Sig   وكذلك معنوية العالقة 2.202تساوي  Fجدول انوفا الختبار معنوية االنحدار حيث يشير الجدول الى قيمة 

 .الثالثة وهذا يحقق صحة الفرضية   2.20اقل من =Sig يث حالمتغير المستقل بيئة العمل و التنظيمي

 في بيئة العمل النضباط الوظيفي ألثر One Way ANOVA ( نتائج تحليل التباين األحادي 43جدول )

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig االنضباط الوظيفي

Regression 28.6 6 4.76 2.679 

.024a 
Residual 97.7 55 1.78   

Total 126.3 61     

 

االنضباط ين ب.Sig   وكذلك معنوية العالقة 0.220تساوي  Fجدول انوفا الختبار معنوية االنحدار حيث يشير الجدول الى قيمة 

 .الثالثة حقق صحة الفرضيةيوهذا   2.20اقل من =Sig يث حالمتغير المستقل بيئة العمل و الوظيفي

 .في بيئة العمل االداء الوظيفيألثر One Way ANOVA تحليل التباين األحادي  ( نتائج44جدول )

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig االداء الوظيفي

Regression 510.6 6 85.11 5.824 

.000a 
Residual 803.7 55 14.61   

Total 1314 61     

 

االنضباط بين .Sig   وكذلك معنوية العالقة 0.204تساوي  Fجدول انوفا الختبار معنوية االنحدار حيث يشير الجدول الى قيمة 

 .الثالثة وهذا يحقق صحة الفرضية  2.20اقل من =Sig يث حالمتغير المستقل بيئة العمل و الوظيفي



 
 
 
 

 

 

 

 ملخص جداول التباين للفرضية الثالثة:

 2.20فإن هناك داللة إحصائية عند مستوى  One Way ANOVAاألحادي من خال ل ما تقدم من جداول نتائج تحليل التباين 

بين المتغيرات التابعة االداء الوظيفي و)جودة بيئة العمل( مما يؤكد وجود أثر إيجابي ذو داللة احصائية لألداء الوظيفي على 

 .بيئة العمل

 .الفرضية الثالثة صحيحة ونقر بأنعالقة ذات داللة احصائية لألداء الوظيفي في خلق بيئة عمل مثالية  وعليه نستنتج أنه توجد

حيث ادى  ،( والتي بينت ارتفاع مستوى اداء العاملين في الشركة بشكل عام0202 ،حيث اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )فرج

جهد ومال الزمين لتنفيذ استخدام برامج جودة حديثة الى تسين مستوى االداء وسرعة انجاز االعمال بكفاءة وفعالية وبأقل 

 االعمال

 تالنتائج والتوصيا :الفصل الرابع

 :النتائج 

مما يدل  (0.00)بينت نتائج الد راسة أن مستوى جودة بيئة العمل لدى موظفي جامعة جدة كان مرتفع بوسط حسابي  .0

جدا بوسط  التنظيمي مرتفعةالموظفين وكذلك كانت درجة ممارسة االلتزام  العمل لدىعلى وجود نسبة من جودة بيئة 

 .(4.20)حسابي 

أن هناك عالقات ارتباط  الوظيفي(االداء وأبعاد )أشارت نتائج تحليل العالقات االرتباطية بين أبعاد )جودة بيئة العمل(  .0

 .غير قوية

أنه يوجد أثر إيجابي بداللة  الوظيفي(ارت نتائج تحليل التباين األحادي بين أبعاد )جودة بيئة العمل( و )االداء أش .0

 فيما عدا العالقات االجتماعية فال يوجد له أثر ذا داللة 2.20إحصائية أصغر من 

 الوظيفي(االداء التابع )في المتغير  العمل(أظهرت نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر المتغير المستقل )جودة بيئة  .4

  من التباين في االداء الوظيفي %02نسبته  العمل ماحيث فسر متغير جودة بيئة 

)ابذل قصارى جهدي إلنجاز مهام وظيفتي.( في المتغير التابع حازت على أكبر قبول  أظهرت النتائج أن عبارة .0

المساعدة من قبل الزمالء.( حازت على أكبر قبول  أجد)متغير المستقل أظهرت النتائج أن وفي ال 4.02بمتوسط 

 4.02بمتوسط 

 %22سنة فأكثر على جودة بيئة العمل في جامعة جدة  40اظهرت نتائج نسبة الموافقة من الفئة العمرية األكبر من  .2

لسنوات الخبرة وبالنسبة  %04 سنة( بنسبة 00 أقل من – 00)األقل على الموافقة هي من  والفئة العمريةوهي األعلى 

األعلى  وهي %22سنة خبرة فأكثر على جودة بيئة العمل في جامعة جدة  00أقل من  – 02نسبة الموافقة من فئة من 

 .%00سنة فأكثر هي األقل على الموافقة بنسبة  00 وفئة من

 للمتوسط 4.44ة بنسباالعلى في الموافقة على )جودة بيئة العمل(  العاملين هيأظهرت النتائج أيضا أن مشاركة  .2

 .0.22هي األقل بنسبة  والظروف الماديةوزني لإلجابات ال



 
 
 
 

 

 

 

 :التوصيات      

 :باآلتيفي ضوء ما توصلت الية الدراسة من نتائج توصى       

  ضرورة االهتمام ببيئة العمل المادية حيث ان بيئة العمل المريحة والمحببة للعاملين تساهم بالشعور بالرضا وبالتالي

 .ذلك ايجابيا على انتاجيتهينعكس 

  ادات شكر وتقديرمنحهم شهتشجيعهم من خالل المتميزين وتحفيز الموظفين. 

 توفير بيئة عمل تساهم في تعزيز العالقات االجتماعية بين الموظفين. 

 توفير انظمة عادلة تضمن حقوق الموظفين. 

 البحوث والدراسات حول موضوع جودة بيئة العمل خاصة الدراسات الميدانية منها وذلك ألن هذا  تعزيز ضرورة

 بيئة العمل على اداء الموظف. أثرواقعية وحلول مباشرة لتحسين  أكثرالنوع من الدراسات يعطي نتائج 

 منظمةالعمل على اشراك الموظفين في عملية اتخاذ القرارات مما يساهم في زيادة والئهم لل. 

:ةالخاتم  

ومن هذا المنطلق وسعيا لتحقيق  ،تعد جودة بيئة العمل المثالية اهم الركائز التنموية في مجال تطوير وتنمية قدرات واداء االفراد

.. تهدف الدراسة إلى التعرف على جودة بيئة العمل وكيف يمكن ان تمثله تلك البيئة .0202برنامج جودة الحياة احد برامج رؤية 

انعكاسات كبيرة ومؤثرة على أداء العاملين في الجامعات الحكومية باعتبار جودة بيئة العمل وسيلة تستطيع المنظمات من 

من خالل توفير بيئة افضل لموظفيها فكلما تميزت بيئة العمل بالرضا والقبول من قبل  ،بواسطتها االرتقاء بمستوى ادائها

 .انيهم في العمل وبالتالي الرفع من مستوى األداء الوظيفيموظفيها ادى ذلك النخراطهم واخالصهم وتف

 ،المعنوي )الدعمجودة بيئة العمل كمتغير مستقل والذي سيقاس بأبعاده  أثر للدراسة بفحصحيث تمثلت االهمية التطبيقية 

على االداء الوظيفي  للعمل(والظروف المادية  ،االتصال المفتوح ،االمان الوظيفي ،مشاركة العاملين ،العالقات االجتماعية

 كمتغير تابع على موظفي جامعة جدة المهام(انجاز  ،االنضباط الوظيفي ،بأبعاده )االلتزام التنظيمي

كما اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي من خالل توزيع االستبانة على عينة من موظفي جامعة جدة  تكونت من 

( استبانة وقد وردها 022االستبانات إلكترونيا على موظفي وموظفات جامعة جدة وعددها ) اذ تم توزيع ،اداريين واكاديميين

(  spssكما تم تفريغ االستبانات ثم ترميز وإدخال البيانات الى الحاسب اآللي باستخدام برنامج )  ،( استبانة صالحة للتحليل20)

ة واالنحرافات المعيارية لوصف اتجاهات مفردات الدراسة نحو حيث تم استخدام التكرارات والنسب المئوية واألوساط الحسابي

( بين المتغير المستقل )جودة 2.20متغيرات الدراسة  و اظهرت نتائج الدراسة على وجود اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى) 

جودة بيئة العمل على االداء بيئة العمل( وبين المتغير التابع )األداء الوظيفي( يؤكد وجود أثر إيجابي ذو داللة احصائية ل

الوظيفي بأبعاده. فيما عدا العالقات االجتماعية حيث أنها ليس لها أثر إيجابي ذو داللة احصائية لجودة بيئة العمل، وبناً على 

بالشعور  النتائج  اوصت الباحثة على ضرورة االهتمام ببيئة العمل المادية حيث ان بيئة العمل المريحة والمحببة للعاملين تساهم

واالهتمام بتحفيز الموظفين المتميزين وتشجيعهم من خالل منحهم شهادات  ينعكس ذلك ايجابيا على انتاجيته بالرضا وبالتالي

شكر وتقدير وايضاً توفير بيئة عمل تساهم في تعزيز العالقات االجتماعية بين الموظفين وتوفير انظمة عادلة تضمن حقوق 



 
 
 
 

 

 

 

اك الموظفين في عملية اتخاذ القرارات مما يساهم في زيادة والئهم للمنظمة  واخيرا ضرورة  الموظفين و العمل على اشر
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 :ملخص البحث

وهو الذي يخرج يد األمة من أزمتها الخانقة. لما كان اإلسالم هو الفكر  ،الفكر الصحيح هو الذي يولد النهضة الصحيحة

وينشط فيه الطاقة  ،ويثير ضميرها ،ويشكل ضميرها ،وألنه يعكس روح األمة ،األساسي والصحيح للمجتمع اإلسالمي

من هنا نستنتج أن اآللية  الفكر بالضرورة "فكر إسالمي" ،الديناميكية القادرة على التخيل والصراع والمعارضة والعطاء

عاليمه وت ،مسترشدة بمبادئه ،الضرورية لإلصالح هي أوالً وقبل كل شيء عملية تحليلية يجب أن تكون مبنية على اإلسالم

 معالمجت تخلف في المسلمين ضعف أثر بيانونهدف من خالل هذا البحث الى  مصادره.وتنطلق من  ،ومبادئه وقواعده وأخالقه

 األمم بين والطليعي الريادي لدورهم واستعادتهم بأنفسهم المسلمين واستعادة ثقة الصحيح، االسالمي الفكر د عنوالبع اإلسالمي

 نيالمع ما: التالية التساؤالت على اإلجابة خالل من وذلك .اإلسالمية األمة إضعاف في الخارجي الدور وتقليل أثر .والشعوب

 .االسالمية النهضة مقومات تطبيق طرق ما االسالمي، الفكر في التقدم مقومات ما االسالمي، بالفكر

 لمقدسةا الكتب تفسير وإعادة االجتهاد، لتمكين وعقلية، علمية تغييرات إجراء: أهمها التوصيات من بمجموعة الباحث ويوصي

 .المسلمين حياة في التطورات لمواجهة اإلسالم روح مع يتوافق بما

 االجتهاد تمكين المسلمين، حياة اإلسالمي، الفكر النهضة، مقوماتالكلمات المفتاحية: 
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The elements of the Renaissance in Islamic thought and ways to apply them 

 

Abstract: 

The right thought is what generates the right renaissance, and it is what brings the nation’s hand 

out of its suffocating crisis. Since Islam is the basic and correct thought of the Islamic society, 

and because it reflects the spirit of the nation, shapes its conscience, raises its conscience, and 

activates in it the dynamic energy capable of imagination, conflict, opposition and giving, the 

thought is necessarily an “Islamic thought.” From here, we conclude that the necessary 

mechanism for reform is first and foremost An analytical process that must be based on Islam, 

guided by its principles, teachings, principles, rules and ethics, and proceed from its sources. We 

aim through this research to explain the impact of Muslims' weakness on the backwardness of 

the Islamic society and the distance from the correct Islamic thought, and to restore the 

confidence of Muslims in themselves and their restoration of their pioneering and pioneering role 

among nations and peoples. And reduce the impact of the external role in weakening the Islamic 

nation. And that is by answering the following questions: What is the meaning of Islamic 

thought, what are the elements of progress in Islamic thought, what are the methods of applying 

the elements of Islamic renaissance. 

The researcher recommends a set of recommendations, the most important of which are: making 

scientific and mental changes to enable ijtihad, and reinterpreting the holy books in line with the 

spirit of Islam to face developments in the lives of Muslims. 

Keywords: Elements of the Renaissance, Islamic thought, Muslims' lives, empowerment of 

diligence. 

 

 :المقدمة. 1

ظهور الفكر اإلسالمي في حضانة الدعوة اإلسالمية له جذوره التاريخية ومصادره من القرآن الكريم والسنة النبوية والكتاب أن 

العربي وسيرة الرسول وتاريخ اإلسالم واألدب العربي. وقد تحقق معنى اإلسالم في حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم. "اليوم 

عة من القرآن. ناب ،واعد األساسية للفكر اإلسالمي وتشكلت في حياة الرسول صلى هللا عليه وسلماتممت عليكم دينكم ". نشأت الق



 
 
 

 

 

 

فظل معناها األساسي هو نزول السماوات والقرآن والسنة  ،ولم يطرأ عليها أي تغيير ،إال أن هذه الشرائع لم تعدل من بعده

ية ي سياق القرآن. كان اتصال المسلمين بالفلسفات اليونانية والفارسحدث تدفق العمل ف ،النبوية في فهمها وتطبيقها. بدال من ذلك

" وتجاوز كل الجهود للسيطرة على المثقف واحتوائه وقهره كما الجامعةوالهندية لقاًء وحشيًا انتهى بغزو اإلسالم بفكرة "السنة 

ة كبيرة ولكنه حركة اجتماعي ،يع األديان األخرىوبقيت الحقائق البسيطة. اإلسالم ليس دينًا مثل جم ،نطلق عليه في اللغة. اليوم

وأن فضيلة اإلسالم أنها حركة شاملة.  ،تشمل اإليمان والمجتمع والدولة واألشكال المختلفة لالقتصاد والسياسة واألخالق

ن اإلنسان. في صل عبل إنها تُدرك بطريقة شاملة باعتبارها نظرة نفسية وجسدية ال تنف ،األيديولوجيا وأنها ال تفصل بين الحياة

 واجه اإلسالم تحديات كبيرة. ،خالل الحركات اإلمبريالية والصهيونية والماركسية ،العصر الحديث

 أسئلة البحث . 1.1

 ما المعني بالفكر االسالمي  -1

 ما مقومات التقدم في الفكر االسالمي  -2

 ما طرق تطبيق مقومات النهضة االسالمية  -3

 أهداف البحث . 1.1

 تهدف هذه الدراسة لما يلي:

 الصحيح.الفكر االسالمي  والبعد عن. بيان أثر ضعف المسلمين في تخلف المجتمع اإلسالمي 1

 . استعادة ثقة المسلمين بأنفسهم واستعادتهم لدورهم الريادي والطليعي بين األمم والشعوب.2

 . تقليل أثر الدور الخارجي في إضعاف األمة اإلسالمية.3

 أهمية البحث. 1.1

 يلي: الدراسة مماتستمد قيمة 

 . أهمية التقييم النزيه لحقيقة الثقافة والفكر اإلسالمي.1

 . البحث المستمر في ضعف وانحالل الثقافة والفكر اإلسالمي.2

 المية.عوب اإلسوعلوية السلطة بين الش ،وسرقة إمكانياتهم ،وانعدام العدالة االجتماعية ،والعنصرية ،. الشعور بعدم المساواة3

 وعودة الفكر اإلسالمي إلى مجدها وقوتها الضائع. ،. ضرورة إحياء الحضارة وإحيائها4

 مصطلحات البحث. 1.1

 يوصف التفكير بأنه: النظر إلى األشياء الحسية وغير الملموسة والتفكير فيها للوصول إلى واقعها. *



 
 
 

 

 

 

 لماذا هو إسالمي؟

قبل المسلمين من مختلف األعمار. هذه هي الفكرة التي ظهرت نتيجة تواصل المسلمين عبر ألنه نتاج دراسة أصول اإلسالم من 

علم و ،وعلم أصول اإليمان )العقيدة( ،وعلم أصول الحديث ،وعلم أصول الفقه ،الفقه ،القرون مع اإلسالم. على سبيل المثال

 وعلم التأويل ... إلخ.  ،وعلم التربية ،األخالق

فردات يأتي من "التنشئة والنمو: الوقوف من المكان والوقوف منه ... النهوض والقيام. كل شيء يأتي ... إن الظهور في الم *

وهي "نظرية الصعود من درجة إلى أعلى، أو هي إيصال العرب إلى مستوى الحضارة  ،1والتجدد هو الحيوية والقوة".

ة قدرتها على إنتاج المعارف والمهارات في تعامل متكافئ وهي "هبة مجتمعية تسعى إلى إكساب الحضارة القومي ،2الكونية" 

 3مع الحضارات األخرى"  

 . اإلطار النظري:1

 أوال الفكر االسالمي 

وهو من أعظم حاجات  ،وتأثيره كبير على المعتقدات واألفعال ،الفكر اإلسالمي هو فكر شامل تأسس على العقيدة المقدسة

ال بد من االهتمام بتعلم وتعليم الطالب على أساس هذا التفكير في  ،اإلنسان المسلم في جميع مراحل تكوينه. من اآلن فصاعًدا

 ته.ومعرفوبما يتوافق مع مستوى نضج الطالب واحتياجاته  ،وخاصة على المستوى الجامعي ،جميع المستويات األكاديمية

ويستمر هذا االرتباط ويصعد وعيه. إنه في بحث دائم عما يناسب جوعه  ،لم مع الفكر اإلسالمي في شبابهيبدأ تفاعل المس

 ،وقدرته على تحسين أفعاله. إنه يتوقع أن يرى ويشير إلى ما ال يراه في المراحل السابقة ،وشوقه إلى عالقة مع ربه ،للمعلومات

وخاصة الكتاب الذي يشكل المحاضرات المرجعية األولى  ،لمرحلة التعليميةلذلك يجب أن يؤخذ ذلك في االعتبار عند رئاسة ا

 للطالب.

 أسس الفكر اإلسالمي:        

  والصفات(توحيد األسماء  ،توحيد األلوهية ،األساس األول: التوحيد. )توحيد الربوبيّة

 الّرب(ربّانية المصدر والقيم: )المصدر هو  الثاني:االساس 

 اإليمان باآلخرة يؤّدي إلى صالح الدنيا. واآلخرة:حدة الدنيا األساس الثالث: و

 مقومات النهضة في الفكر اإلسالمي وسبل تطبيقها ثانيا:

 اإلسالم دين البشرية من لدن حكيم خبير، فيه من الحيوية والقوة والقدرة على التجدد ما يجعله صالح لكل زمان ومكان،

                                                           
 .242، ص7، ج1991لسان العرب، ابن منظور، بيروت: دار مصادر للطباعة والنشر، عام    1
 .192، ص1992اغتيال عقل، د. برهان غليون، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط السادسة، عام    2
نحو نهضة عربية ثانية: الضرورة والمتطلبات، ، 1992، السنة 161مجلة المستقبل العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ع   3

 .4، صعبد هللاإسماعيل صبري 



 
 
 

 

 

 

وا اعملوقل فالنهوض والتقدم يقومان أساسا على العلم والعمل وهما موضوعان يحث عليهما اإلسالم ويدعو لهما، قال تعالى "  

ه به ل هللامن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل  وسلم "هللا صلى هللا عليه  وقال رسول4 ورسوله والمؤمنون "فسيرى هللا عملكم 

 5طريقا إلى الجنة" 

إلى ما  ومن موقع الهيمنة نظر ،كان الدين اإلسالمي يمثل الحزب المهيمن واألكثر سيطرة في العالم ،ت التاريخ وفتراتهفي فترا

حيح وتوجيههم الص ،كان في أيدي أولئك الذين في العلوم األولى وأخذهم إلى ديارهم. يجب توجيه المسلمين فقط بحكمة أسالفهم

  ،في مكانهم الحالي

ويمنعهم العلم والتكنولوجيا من التنافس ويحرمهم في وقت واحد. عندما  ،من الحكمة والثقافات بوسائل مختلفة حيث يتم طردهم

 6ال يعود لديهم ما كان لدى أسالفهم من القوة والقوة والكرامة والعطاء.

 المبحث األول: أسس إصالح المجتمع اإلسالمي

ات التي يجب التغلب عليها. نعرف صورة الحضارة السليمة ومكونات نموها الرحلة إلى الجنة مليئة دائًما بالتحديات والعقب

لذلك أصبح من الضروري عالج المرض وظهوره. دعونا نعيد بناء  ،ونعرف األمراض التي ابتليت بها وقوضتها ،ونجاحها

أن ظروف اليوم تختلف  على أن تسترشد بشوارعها. في حين ،بقيادة عناصر ازدهار المجتمع اإلسالمي ،المجتمع اإلسالمي

يجب أن نفهم أن عناصر ازدهار المجتمع اإلسالمي األول يجب أن تكون مدفوعة بخلق الثقافة  ،عن تلك التي كانت باألمس

وأن الهياكل اإلسالمية تجلب في داخلها مفهوم النمو الستيعاب أي تطور تكنولوجي وتحديث. حيث ال يوجد  ،اإلسالمية الجديدة

 س واالسس االكثر تأثيرا في هذا االصالح:تحول في االسا

نه وهم ليسوا م ،وتبعها على أنها من اإلسالم ،فقد تعرض لطقوس غامضة أصولها ،تهيئة المسلم: لم يبق للمسلم إال اسمه -1

هم وقيادة قلوب ،وهذا ينطوي على مزيج من الشجاعة وتغيير الهياكل التربوية ،على اإلطالق. والكراهية والرشوة والطبقة

 7له.حتى نتمكن من بناء المسلم على أخالق اإلسالم وإبعاده عن األفكار الضالة التي ليست  ،مليئة باإليمان

ت له الحق لذلك أي وق ،والتذكر أن الفترة التي نعيشها ليست الوقت الذي مضى وال الوقت اآلتي ،تربية أوالدنا في سياق الدين

في أن يأخذ بعين االعتبار مراحل الحياة التي يمر بها اإلنسان خالل مراحل حياته. مراعاة التوفيق بين مختلف أشكال الفكر بين 

بحيث ال يكون هناك توتر بين العقليات. اختيار عالم إيجابي ألبنائنا يربطهم بقلب اإلسالم ويبعدهم عن الشر حفاظاً  ،األجيال

 8على أخالقهم وإيمانهم.
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اإلحسان للوالدين، قال تعالى " و قضى ربك اال  هللاهي اللبنة الثانية بالمجتمع، فقد أوجب  اإلسالم وبناء األسرة: األسرة .2

وأقر الطالق للضرورة القصوى فقط، وهناك ضالالت  يجب القضاء عليها لدى الفرد  9تعبدوا اال اياه و بالوالدين احسانا " 

سرة مثل: ثقافات القضاء والقدر، والضالالت التي أوجدها االستعمار كالحج لبع  األضرحة كأتباع الشيخ" معين الشيستي واأل

 10"حيث يؤمنون أنه من لم يستطع بسبب ظروفه زيارة مكة يمكنه زيارة روضته الشريفة 

د بصانعه. لذلك فإن من مسؤولية اإلصالحيين . عالقة الفرد بالمجتمع: حكم اإلسالم عالقة الفرد بالمجتمع وعالقة الفر3

المسلمين والحكومات اإلسالمية إزالة المفاهيم المغلوطة ووقاية المسلم من خطرها وتحصينه بالفكر اإلسالمي الصحيح. أن 

 11نكون مركز المجتمع اإلسالمي.

 اإلصالحات العلمية:  المبحث الثاني

 الشرعية معا إلصالح الدنيا واآلخرة.وهي تشمل إصالحات العلوم العقلية والعلوم 

 العلوم العقلية:  أوال:

 ،المتفوقة من خلفيتهمعلى الرغم  ،حيث كانت تعتمد على اآلخرين في التقدم العلمي ،تأخرت العلوم العقلية في العالم اإلسالمي

وقوله  12"و في انفسكم افال تبصرون"لعدة قرون. ورغم أن هناك الكثير من األحاديث التي تح  على العلم والتعلم، قال تعالى 

ثم تراجع العالم اإلسالمي في مجال  13( 121عليه وسلم "من سلك طريقا يطلب به علما سلك هللا به طريقا الى الجنة ) هللاصلى 

 ،لمينمما شل عقول المس ،قبل أن يحقق الضعف هدفه في فترة االستعمار األوروبي للدول اإلسالمية ،لضعفه السياسي ،العلم

 الجوع والمرض والجهل. ،ومنعهم من التفكير في بيئة من العبودية والتطرف

  الشرعية:اصالح العلوم  ثانيا:

لم يدقق في و ،إعادة تفسير آيات القرآن الكريم أن الرسول صلى هللا عليه وسلم لم يفسر الفقه اإلسالمي أو أعاد تأويله  .1

 كالقواعد والنحو. البالغة العربية. ،متعلقة بالدراسات اإلسالميةكتب األحاديث والعلوم ال

وخاصة من الخليفة عمر. نحن نسير  ،الرجل. نحن كمسلمين لدينا تراث شاسع خلفناه من األجيال السابقة ،االجتهاد  .2

مع  التي تتعارضالناس و يواجهافي مجده حتى ال ينه  منها المسلمون واإلسالم. نريد منظور اإلسالم للقضايا التي 

 مصالح الناس وليس التكتم على ما يقلقهم.

                                                           
 24:  23سورة االسراء االية  9

 143، ص4مسلم، ج  10
 . 322الشلبي، المجتمع اإلسالمي، أسس تكوينه أسباب ضعفه ووسائل نهوضه، ص 11
 21الذاريات االية  12
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ابن  ويخفون حسناتهم. ،ويشيرون إلى ذنوبهم ،واعتبروا أنهم تحد   ،العلماء متحيزون على الشباب كلما ارتكبوا أخطاء  .3

ألن اإلسالم  ،والناس هم من مكانة المالئكة ،تيمية يهاجم هذا النمط ويدعو إلى سالمة المجتمع من المبالغة في الدين

 والطاعة.دين العصيان 

ي يختلف عما يتم تدريسه ف ،على سبيل المثال -ألن ما يتم تدريسه عن اإلسالم في مصر  ،من المهم توحيد التدريس  .4

ث والدراسات كما هو الحدي ،واللغة العربية ليست مثل أي لغة أخرى هناك ،مثل إندونيسيا ،منطقة إسالمية أخرى

وال ينبغي تعطيل تفوي  الطالب والمعلمين بين دول  ،اإلسالمية األخرى. ال ينبغي أن نقلل من هذا االختالف الهائل

 14العالم اإلسالمي. 

 المبحث الثالث: عوامل أخرى للنهوض

 على العالم  إنشاء الجامعة اإلسالمية وتحفيزها على فرض رؤى لصالح المجتمعات اإلسالمية. لقد أصبح لزاما

بحيث يجب على الجامعة  ،وأن يواجه األحداث بشكل جماعي ،اإلسالمي أن يشعر بالخطر الغربي الذي يتهدده

 15اإلسالمية أن تطور عالقة وثيقة بين الدول اإلسالمية. 

  االنخراط في الصحوة اإلسالمية: بدأنا نشعر بأثر الصحوة اإلسالمية بالعودة إلى اإلسالم وااللتزام بتعاليمه، 

والدعوة إلى ذلك. سمو القيم. سبب  ،وإعالن الحرب على الظلم والتفكك ،وحذرت من خطورة السعي وراء األهواء

 16واحد فقط.

  م أفضل الخبراء في مجال العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي والتي تض ،إنشاء أكاديمية العلوم اإلسالمية

لتبادل الخبرات مع بعضهم البع  ومع أقرانهم حول العالم من أجل دراسة القضايا العربية واإلسالمية  ،واإلسالمي

ج رب من الخاروخلقها. حلول مناسبة. إنشاء مراكز علمية تجذب العقول العربية للدراسة العلمية وتجذب العلماء الع

 17وتوفر لهم الحافز والدعم المعنوي والمادي. ،إلى األماكن التي تستحق مستواها العلمي

  فقد أصبح من  ،ألن كل دولة عربية وإسالمية بذلت جهوداً حثيثة لتحقيق هدف النمو والبدء على مستوى الدولة

 يمنفية تراعي خصائص كل اقتصاد وطني الضروري تطوير الدول العربية بشكل جماعي واعتماد استراتيجية تنمو

 أجل تحقيق هدف مرحلي لالعتماد العربي على الذات لالندماج مع العالم اإلسالمي.

   توحيد مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي بحيث يحصل الطالب على أكبر نصيب من الدراسات اإلسالمية واللغة

 ومعرفة أين أتى العقل البشري. ،األخرى العربية التي تعّرف المسلم بتاريخه وأصوله وعلومه
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  لحقةوكوسيلة لتلبية رغبات البشرية ا ،كوسيلة إلرضاء هللا تعالى ،وتحسين أهمية العمل ،االهتمام بالبيئة والثقافة، 

 ووسيلة لخلق األرض والعيش الكامل.

 م. تقع على عاتق العلماء والدعاة حتى تتحد عليهم كلمة األمة وتحافظ على إيمانه ،العودة إلى كتاب هللا وسنة نبيه

مسؤولية نشر المعرفة الدينية وتضافر الجهود بين المجتمعات والمدارس والعلماء والدعاة ووسائل اإلعالم إلحياء 

 الفضيلة ونشر اآلداب اإلسالمية في العالم اإلسالمي.

 الخاتمة . 1

وهو الذي يخرج يد األمة من أزمتها الخانقة. لما كان اإلسالم هو الفكر  ،الفكر الصحيح هو الذي يولد النهضة الصحيحة

وينشط فيه الطاقة  ،ويثير ضميرها ،ويشكل ضميرها ،وألنه يعكس روح األمة ،األساسي والصحيح للمجتمع اإلسالمي

ن هنا نستنتج أن اآللية م الفكر بالضرورة "فكر إسالمي" ،الديناميكية القادرة على التخيل والصراع والمعارضة والعطاء

عاليمه وت ،مسترشدة بمبادئه ،الضرورية لإلصالح هي أوالً وقبل كل شيء عملية تحليلية يجب أن تكون مبنية على اإلسالم

  مصادره.وتنطلق من  ،ومبادئه وقواعده وأخالقه

 ومقترحاتتوصيات . 1

 يجب مراعاة ما يلي لتقدم الحضارة والفكر اإلسالمي:

رة ورعاية األس ،اإلنسان المسلم وتعليمه كطفل أول على االمتثال للشريعة اإلسالمية والعقائد اإلسالميةتربية  -1

 وإيضاح دور الفرد واألسرة في تكوين مجتمع إسالمي متين ومتماسك. . ،كطفل ثان

مواجهة روح اإلسالم لوإعادة تفسير الكتب المقدسة بما يتوافق مع  ،لتمكين االجتهاد ،إجراء تغييرات علمية وعقلية -2

 التطورات في حياة المسلمين.

 مطلباً لبناء جسور التفاهم بين المسلمين. ،لغة القرآن الكريم ،أصبح االهتمام باللغة العربية الفصحى -3

اعتماد استراتيجية االعتماد على الذات للحفاظ على األمن الغذائي والتكنولوجي لتلبية االحتياجات األساسية  -4

تمام بوسائل اإلعالم المختلفة ودورها في توعية الناس والمجتمعات وتحصينهم في مواجهة االعتداء للسكان. االه

 واالهتمام باألخالق الحميدة. ،ونشر المعرفة الدينية ،الفكري

ومسؤولية إيقاظ الضمائر وتطهير النفوس على  ،العودة إلى القرآن الكريم والسنة النقية كأساس لبناء الحضارة  -5

 لعلماء.عاتق ا
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Teachers’ Attitudes towards providing Social Support to Students from Divorced Families (A Survey 

Study on Secondary School Teachers in Jeddah) 

 الغامدي النجم سالم عبد اللطيفإعداد الباحث/ 

 جامعة اإلجتماعية، والعلوم األداب كلية اإلجتماعية، والخدمة اإلجتماع علم قسم، األسري واإلصالح التوجيه في ماجستير

 السعودية العربية المملكة العزيز، عبد الملك

Email: Loootf@hotmail.com  

 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

mailto:Loootf@hotmail.com


 
 
 

 

 

 

 

 

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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البعد الوجداني البعد االدراكي البعد السلوكي الدرجة الكلية

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

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

 المعلمون ذو سنوات الخبرة األكثر.وابعاده تعزي لمتغير سنوات الخبرة التدريسية لصالح  األسر المطلقة

 نحو تقديم المساندة اإلجتماعية لطالب األسر المطلقة جاء بدرجة متوسطة.أن مستوي اتجاهات المعلمين  -3



 
 
 

 

 

 

 

 توصيات ومقترحات الدراسة: .1.1

 طرق تقديم المساندة اإلجتماعية للطالب علىللمعلمين للتعرف توفير برامج تدريبة  .6

 لطالب األسر المطلقة. تقديم الرعاية والمساندة .6

 األبناء  علىلنشر الوعي بأضرار الطالق وأثرة تقديم برامج  .3

 لمساعدة طالب األسر المطلقة. توفير فريق متعدد التخصصات .4

 القيام بدراسات أخري للتعرف على اتجاهت المعلمين في المراحل الدراسية المختلفة. .5

 اتجاهات المعلمات نحو طالب االسر المطلقة. علىالتعرف  .1

 بضرورة تقديم المساندة اإلجتماعية في وقت األزمات.التوعية  .1

 

 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
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(. األثر النفسي للطالق في التحصيل الدراسي لتالميذ الحلقة الثالثة مرحلة األساس 6064داليا الصادق محمد ) ،الدرديري
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 القاهرة: دار غريب. ،علم النفس االجتماعي(: 6006عبد اللطيف محمد ) ،خليفه ،معتز ،سيد عبد هللا
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( 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
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Use of Electronic Equipment and Their Impact on Children Behavior "Point of view parental" 

(Descriptive study on a sample of children and their mothers in primary school upper classes in Jeddah) 

الشهري عبد هللا بن عبده بن حمدانإعداد الباحث/   

 العزيز، دعب الملك جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية االجتماعية، والخدمة االجتماع قسم األسري، واإلصالح التوجيه ماجستير

السعودية العربية المملكة  

Email: hamdan4d@gmail.com  

 :المستخلص

بكشى   اهتمىتهدفت الدراسة إلى  معرفىة العالقىة بىيت مسىتوح التالىيا الدراسى  للتخىا واسىتخدام األجرىزي اإللكترونيىة كمىا 

العالقىىة بىىيت اسىىتخدام األجرىىزي اإللكترونيىىة والسىىلود العىىدوان  لىىدح األدخىىا إ كمىىا سىىعت الدراسىىة إلىى  التعىىر  علىى  المسىىتوح 

الد األدخا  لألجرزي اإللكترونيةإ  كما هدفت لمعرفة العالقة بيت اسىتخدام األجرىزي التعليم  واالقتلادي لألسري وعالقترا بامت

اإللكترونية واالنعزا  واالنتواء لدح األدخا إ والتعر  عل  العالقة بيت استخدام األجرزي اإللكترونية واللاة العامة للتخاإ 

عت الاالة المدروسة تعبيًرا كميًا وكيخيًىا، ييىي يمكننىا وصى   تم ف  هذه الدراسة استخدام المنرج الوصخ  التاليل ، الذي يعبّر

(، بأنىه عبىاري عىت أسىلوب يعتمىد دراسىة 4002بعض جوانبه، كما أشار عبيىدا  وممالهىه   الباي وتالياوتشخيص موضوع 

وقىد بلتىت عينىة الدراسىة  يىاًإالواقع أو الظاهري كما توجد ف  الواقع، وتسرم بوصخرا وصخاً دقيقاً، ويعبر عنرا تعبيراً كيخياً أو كم

تمىىت معال ىىة بيانىىا  الدراسىىة باسىىتخدام األسىىالي    إ(441( واألمرىىا   492( مىىت أبىىاء وأمرىىا  ييىىي بلىىء عىىدد االبىىاء  244 

كمىا أوصىت إ المناسبة لتبيعة هذه الدراسة وذلك عىت دريىا المتوسىتا  الاسىابية واالنارافىا  المعياريىة( Spss اإليلاهية

يل : مشاركة االدخا  ف  وضع قواعد خاصة يو  االستخدام السليم واآلمت لل رام مثا تاديىد الوقىت والمكىا   الدراسة إل  ما

والمدي المسموح براإ  مساعد االدخا  عل  تعلم كيخية الاخاظ عل  خلوصية المعلوما  الشخلية خاصةً مت الترباء، فىبعض 

 يذفىه كالرسىاهاث عبىر اإلنترنىت يبقى  على  اإلنترنىت ومىت اللىع  األشخاص ليسوا كما يدعو إ تذكير األدخا  بىأ  مىا ياىد

واللور ومقادع الخيديوإ تعليم االدخا  أ  ياترموا داهًما المعلوما  الشخلىية لألصىدقاء والعاهلىة وأال يشىاركوا أي معلومىا  

ترم االلعىاب االلكترونيىة عبىر عت اآلخريت قد تسب  لرم أي إيراج أو أذحإ عدم ترد االدخىا  يتنىاولو  دعىامرم أءنىاء ممارسىا

 االجرزيإ 

 االبتداهيىة، المريلىة العليىا، اللىخو  دىالب الوالىديت، نظىر وجرىة  ،ااألدخى سىلود اإللكترونيىة، األجرىزي: المفتاحية الكلمات 

 جدي بماافظة
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Use of Electronic Equipment and Their Impact on Children Behavior "Point of view parental" 

(Descriptive study on a sample of children and their mothers in primary school upper classes 

in Jeddah) 

 

 :Abstract 

The study aimed to find out the relationship between the child's academic achievement level and 

the use of electronic devices. It also focused on revealing the relationship between the use of 

electronic devices and aggressive behavior among children. The study also sought to identify the 

educational and economic level of the family and its relationship to children's ownership of 

electronic devices. It also aimed to know the relationship between the use of electronic devices 

and isolation and introversion in children. And to identify the relationship between the use of 

electronic devices and the general health of the child. In this study, the descriptive analytical 

method was used, which expresses the studied case quantitatively and qualitatively, where we 

can describe and diagnose the subject of research and analyze some of its aspects, as indicated by 

Obeidat and his colleagues (2004), that it is a method that depends on the study of reality or 

phenomenon as it exists in reality, It contributes as an accurate description, and is expressed 

qualitatively or quantitatively. The study sample amounted to (411) fathers and mothers, where 

the number of fathers was (294) and mothers (117). The study data were processed using 

statistical methods (Spss) appropriate to the nature of this study, by means of arithmetic means 

and standard deviations. The study also recommended the following: Children's participation in 

setting special rules about the proper and safe use of the device, such as determining the time, 

place and duration allowed. Helping kids learn how to keep personal information private from 

strangers, some people are not what they claim. Remind children that what happens online stays 

online and is difficult to delete such as messages, photos and videos. Teach children to always 

respect the personal information of friends and family and not to share any information about 

others that could cause them embarrassment or harm. Not letting children eat their food while 

they are playing electronic games through the devices. 

Keywords: Electronic devices, Children's behavior, Parents' point of view, Upper grade 

students, Primary school, Jeddah governorate. 



 

 
 

 

 

 

 

 مقدم :. 1

برمهىا التتىور أيمر العالم بأسره بم موعة مت التتيرا  المرمة والمتسارعة عل  المسىتوح التقنى  والرقمى ، كىا  مىت            

الراها والسريع ف  م ا  التكنولوجيا بظرور الاواس  اآللية المتقدمة وشبكة اإلنترنىت ومىا يققتىه مىت تتيىرا  دالىت بىه أبسى  

اال أ َّ ظرور األجرزي اإللكترونية الاديثة مت هوات  ذكية وأجرزي لويية وكخيىة وألعىاب الكترونيىة نىا  النلىي   ،مناي  يياتنا

األكبىىر مىىت هىىذه التىىأءيرا  المتاليقىىة علىى  الم تمعىىا  بكافىىة تكويناترىىا، ومىىت المرىىم أ  نسىىتوع  أنىىه ال يمكىىت ألي م تمىىع مىىت 

با إننىا ال نبىالء إ َّ قلنىا أنرىا أضىات القىوي المى ءري فى   ،د تأءيرا  هذه التكنولوجياالم تمعا  أ َّ يكو  لديه الالانة الكاملة ض

 النسيج االجتماع  والنظام العالم  بسب  تشبعرا وانتشارها الالمادود إ

رىا  منىذ السىنوا  إ َّ تربية األبناء عل  القيم والمبادئ اإلسالمية ه  مىت الركىاهز األساسىية  لألسىري وتعىد هاجسىاً ي رق            

األول  للتخا إل  أ  يبلء الالم با وتمتد إل  أبعد مت ذلك ولذا فإ  تبايت األجيا  مت خال  التنوع الثقىاف  لربمىا خلىا ف ىوي بىيت 

األبناء واسرهم باكم أ  األسري برا أجيا  مختلخة جيا رقم  وهم جيا األبناء وجيا المراجر الرقم  ونقلد بال يا الرقمى  هىم 

األبناء الذيت نشأُ ف  قل  الاضاري اإللكترونية وتشربوها وأصبات جزًء ال يت ىزأ مىت ييىاترم اليوميىة وأمىا جيىا المرىاجر جيا 

الرقم  فرم جيا اآلباء الذيت يااولو  جاهديت  م اراي ومواكبة االنخ ار المعلومات  والتقن  فرم مراجرو  إل  ذلك العالم لعلرم 

عاما مع تلك األجرزي الاديثة وبكا تأكيد التبايت التقن  والمعلومىات  اإللكترونى  بىيت ال يلىيت مختلى  أ  يعوا ويخرموا دريقة الت

تماماً  وذلك االختال  سيادث ف وي بيت اآلباء وادخالرم بسب  سرعة ودقت التتييرا  الت  تترأ عل  تلك األجرزي اإللكترونية 

ريقة التعاما مع هذا ال يا الرقم  وف  دريقة توجيررم ألنرىم لربمىا جناىوا المختلخة   كا ذلك سيلي  األسري بخيبة أما ف  د

عىىت دريىىا ال ىىادي وبالتىىال  لىىت يلىىباوا عناصىىر فاعلىىه فىى  اسىىرهم وم تمعىىاترم لىىذا كانىىت الدراسىىة عىىت  األجرىىزي االلكترونيىىة 

ينخعنىا وأ َّ ينخعنىا بمىا علمنىا إنَّىه ولى  ذلىك وعالقترا بسلود األدخا ( مستمداً العو  والتوفيا مت المول  عز وجا بىأ َّ يعلمنىا مىا 

 والقادر عليهإ

 مشكل  الدراس :. 1.1

نتي ة للثوري اللناعية والتكنولوجية الراهلة الت  غز  العالم ف  اآلونة األخيىري ظرىر  م موعىة كبيىري مىت األجرىزي 

ثيري والمختلخة بكا سرولة ويسىر وبأقىا وقىت وجرىد اإللكترونية الت  دَّور عليرا اإلنسا  وما ما  يتور يت  تلب  ايتياجاته الك

فأصبح االتلا  والتواصا مع العالم أكثر ت اذباً وأصباوا كالقرية الوايىدي  كىا ذلىك اقىج مضى ع األسىري فكيى  لرىا أ َّ تىتاكم 

مارسىونرا واألجرىزي وتسيتر عل  استخدام أدخالرا لألجرزي االلكترونية وماه  نوعية البرامج الت  يشىاهدونرا واأللعىاب التى  ي

الت  يمتلكونرىا إذا مىا أخىذنا بعىيت االعتبىار بىأ  االنخ ىار المعلومىات  والتقنى  يىدث بتىرم متسىارعة ومت ىدده فأصىبات ع لىة 

 التقنية ت وب كا ش و  الم تمع بشكا عام واألسري بشكا خاصإ  

األسىىر إلىى  فىىريقيت فريىىا رافىىض ونتي ىىة لضىىع  اآلبىىاء فىى  م ىىاراي تلىىك المعىىار  واألجرىىزي اإللكترونيىىة انقسىىمت 

وماىارب لرىىا ويىرح أنرىىا تخىىا بالتربيىة وفريىىا نخىر تقبىىا وانسىى م وتعىاي  معرىىا واسىتتاع أ  يتىىأقلم مىىع تلىك التاىىوال  التقنيىىة 



 

 
 

 

 

 

والمعلوماتية وبيت هذا وذاد يمكت القو  بأ  مشكلة الدراسة تتادد ف  اإلجابة عل  تساؤ  رهيس ما عالقة األجرىزي االلكترونيىة 

 السلبيةإلود األدخا  وما المراد باألجرزي اإللكترونية وما المقلود بسلود األدخا  والتعر  عل  اهم الم ءرا  بس

 أهمي  الدراس : . 1.1

 أوالً: األهمي  النظري  للدراس :

  والتربىوي تمثا الدراسة وايدي مت الدراسا  الت  تسرم ف  إءراء الباوث الت  تقع ضمت تخلص علم االجتمىاع األسىري

 اآلباء والمربو  ف  الميدا  التربويإ ءفيستخيد منرا عل  يٍد سوا

  تسرم الدراسة ف  التعر  عل  اهم التاديا  الت  تواجه التخا عند استخدام األجرزي اإللكترونيةإ ي ما أ 

 توضيح بعض األفكار الشاهعة يو  عالقة األجرزي االلكترونية بسلود األدخا إ 

 ثانيا: األهمي  التطبيقي  للدراس : 

    نأما أ  تسرم الدراسة إ  شاء هللا ف  تنمية مرارا  اآلباء والمربو  ف  كيخية التعاما مىع أبنىاهرم فى  ظىا االنختىاح التقنى

 والتكنولوج إ

 رونية لألدخا إتُتيح الدراسة للمختليت والمرتميت ب ان  التخولة بوضع برامج عالجية تضب  استخدام األجرزي اإللكت 

 تظافر جرود ال را  ذا  العالقة ف  تبلير الم تمع المدن  بأهمية ذلك والمخادر الماتملةإ 

 

 أهداف الدراس :. 1.1

 بيت مستوح التاليا الدراس  للتخا واستخدام األجرزي اإللكترونيةإ عل  العالقةالتعر   إ4

 والسلود العدوان  لدح األدخا إالكش  عت العالقة بيت استخدام األجرزي اإللكترونية  إ4

 التعر  عل  المستوح التعليم  واالقتلادي لألسري وعالقترا بامتالد األدخا  لألجرزي اإللكترونيةإ  إ3

 الكش  عت العالقة بيت استخدام األجرزي اإللكترونية واالنعزا  واالنتواء لدح األدخا إ إ2

 واللاة العامة للتخاإالتعر  عل  العالقة بيت استخدام األجرزي اإللكترونية  إ5

 الكش  عت العالقة بيت استخدام األجرزي اإللكترونية وفرد الاركة لدح األدخا إ إ6

 تساؤالت الدراس : . 1.1

 ها توجد عالقة بيت التاليا الدراس  وعدد ساعا  استخدام األدخا  لألجرزي اإللكترونيةإ إ4

 دح األدخا إ  ها توجد عالقة بيت األجرزي االلكترونية والسلود العدوان  ل إ4



 

 
 

 

 

 

 ها توجد عالقة بيت المستوح التعليم  واالقتلادي لألسري وامتالد األدخا  لألجرزي اإللكترونيةإ إ3

 ها توجد عالقة بيت األجرزي اإللكترونية واالنتواء واالنعزا  عند األدخا إ إ2

 ها توجد عالقة بيت األجرزي اإللكترونية والنايية اللاية لدح األدخا إ إ5

 بيت األجرزي اإللكترونية وفرد الاركة لدح األدخا إها توجد عالقة  إ6

 مفاهيم الدراس : . 1.1

 أوالً: مفهوم األجهزة اإللكتروني : 

التعري  النظري: تدخا ضمت تكنولوجيا المعلوما  واالتلا  والت  تعر  عل  أنرا جميع التكنولوجيا  الاديثة الت  تستعما 

ف  االتلىا  بىيت األشىخاص مثىا ت ريىزا  اإلعىالم اآللى  والبرم يىا  والاواسىي  وت ريىزا  المكاتى  والشىبكا  والرواتى  

المىزيج مىت تقنيىة معال ىة المعلومىا  ويخظرىا وتقنيىة ونقىا وتوميىع المعلومىا ، وقىد المامولة والثابتة وغيرهىا، كمىا أنرىا ذلىك 

 (40، ص4006 سن اوي،  المعلوما إهذه التقنيا  تتوراً كبيراً وسريعاً ف  هذا العلر يت  أدلا عليه علر  أيدءت

ت لإلنسىا  اسىتخدامرا فى  يياتىه اليوميىة بأنرا م موعة مت األجرزي الت  تخضىع لتقنيىة الكترونيىة ويمكى اجراهياً:ويعرفه البايي 

 وتتويعرا اليتياجاته األساسية كالتلخام وأجرزي الكمبيوتر والروات  النقالة واأللعاب اإللكترونيةإ

 ثانياً: مفهوم السلوك: 

ما المشىاعر التعري  النظري: يشما األفعا  الاركية الت  تلدر عىت الكىاهت البشىري واألفعىا  اللتويىة التى  يتخىوه برىا كمىا يشى

 (4992والوجدانيا  واالنخعاال  البادنةإ  القوم ، 

كما يعر  بانه أي نشاد يلدر عت اإلنسىا  سىواًء كىا  أفعىا  يمكىت ماليظترىا وقياسىرا كالنشىادا  الخسىيولوجية والاركيىة أو 

 (4044نشادا  تتم عل  ناو غير ملاوظ كالتخكير والتذكر وغيرهاإ  الخسخوس ، 

بأنه ردود أفعا  فئة عمرية مت األدخا  عند استخدامرم لألجرىزي اإللكترونيىة والنتىاهج المترتبىة  اجراهياً:بايي ويُعر  السلود ال

 عل  ذلكإ

 ثالثاً: مفهوم األطفال:

واللىتير  ،فاللتير مىت أوالد النىاو والىدواب دخىا ،التعري  النظري: التخا ف  اللتة اللتير مت كا ش ء عيناً كا  أو يدءاً 

 (4244منظور،   ابتب دخا وجمع التخا ادخا إ مت الساا

ويعر  اصتالياً بأنرا المريلة المبكري مت يياي اإلنسا  والت  يكو  خاللرا ف  اعتماد شبه تام عل  المايتىيت بىه سىواًء كىانوا 

 أبويت أو أعضاء األسري أو المعلميت وه  الت  تبدأ بالوالدي وتنتر  بالبلوغإ

 (4042بأنرم األدخا  الذيت يدرسو  ف  المريلة االبتداهية ولم يت اوموا الثانية عشر عاماًإ  الع م ، ويعرفرا البايي اجراهياً 



 

 
 

 

 

 

 النظري والدراسات السابق  اإلطار .1

 النظري اإلطار. 1.1

 المبحث األول: األجهزة اإللكتروني  

عملرا، والمبدأ األساس  الذي يعتمد عليىه هىو سىريا   يُعر  علم اإللكترونيا  عل  أنّه علم يختّص باألجرزي اإللكترونيّة وكيخيّة

التيّىىار الكرربىىاه  فىى  تلىىك األجرىىزي، كمىىا أنّىىه يرىىتّم بتلىىميم األجرىىزي اإللكترونيّىىة والقتىىع األساسىىية التىى  تتكىىّو  منرىىا، وتسىىتخدم 

 .اإللكترونيا  ف  م اال  عديدي مثا صناعة الراديو والااسوب وغيرها

 :  مفهوم االجهزة اإللكتروني

ه  األجرزي الت  تستخدم ف  صناعترا مواد وأدوا  إلكترونيّة يديثىة اللىنع، وتمتىام بىدقترا وسىرولة تركيبرىا وصىيانترا  يتّى  

تستخدم ف  أداء وظاه  معيّنة ومميّزي ويتّم استخدامرا الستنباد نتىاهج دقيقىة ومعيّنىة، ييىي قىام اإلنسىا  بسىك  كافّىة المعلومىا  

فىى  إنتىىاج تلىىك األجرىىزي المميّىىزي التىى  تسىىاعد اإلنسىىا ، وكىىأّي تتىىّور تقنىىّ  فرىىو يامىىا العديىىد مىىت األمىىور  والمرىىارا  والتقنيىىا 

اإلي ابيّة الت  ساعد  عل  امدهار الم تمع واإلنسا  وتتّورهما معاً، وتعما عل  دعم الدو  المنشأي لرا لك  تستتيع المنافسىة 

اما  عظيمة ترصد لرم، ومت نايية أخىرح فرى  أيضىاً تاتىوي على  العواهىا ف  سوم العما ييي يتسنّ  لمخترعيرا تاقيا إن 

 .واالتّ اها  السلبيّة الت  ت ّدي إل  تدمير الم تمع وتراجعه فيما إذا استخدمرا بشكٍا خادئ

 أنواع تطبيقات االجهزة اإللكتروني 

 التطبيقات األصلي : 

 Windows Phone، Appleتشتيا األجرزي اإللكترونية مثا   ه  تتبيقا  يتم برم ترا وتتويرها لتتوافا مع ايد نظم

IOS, Google Android  ومستخدم اللتا  برم ية متوافقة معرا، فنظام ،)IOS  يدعم للتة )Objective C 

Programing  بينما يدعم نظام ،)Android  للتة )Java Programming  وأخيرا يدعم نظام )Windows Phone )

 (إNet Frameworkللتة  

 تطبيقات الويب:  

-Javaه  تتبيقا  تستند عل  متلخح شبكة الوي  لألجرزي اإللكترونية ف  عملرىا، ويتتلى  تىوافر تقنيىا  شىبكة الويى  مثىا  

Scriptومت اهم عيوب هذه الخئة هو مادودية وصولرا إل  البيانا  األساسية ونظم تشتيا ال رام الذك  المستخدمإ ) 

رم وقت إضاف  ف  تاميا وعرض ماتوياترا ووظاهخرا كونرا تعتمد عل  سرعة اتلا  ال رىام المسىتخدم بشىبكة كما إنرا تستت

الوي ، إال هذه الخئة تميز  بكونرا ال تشترد ت ريزا  ماددي ف  األجرزي اإللكترونية أو تتتل  مىت المسىتخدم تاميىا تتبيقىا  

ح أ  يكىىىو  ال رىىىام مىىىدعم لالتلىىىا  بشىىىبكة األنترنىىىت الالسىىىلكية أو ملخىىىا  تشىىىتيا علىىى  أجرىىىزترم المسىىىتخدمة فىىى  ذلىىىك سىىىو

 Wirelessإ) 



 

 
 

 

 

 

 التطبيقات الهجين : 

هىى  تتبيقىىا  تاىىاو  ال مىىع بىىيت خلىىاهص ومميىىزا  كىىال مىىت التتبيقىىا  األصىىلية وتتبيقىىا  الويىى ، بشىىكا ياقىىا تىىوام  فىى  

دراجرىىىا داخىىىا نتىىىام تتبيقىىى  أصىىىيا ( ويىىىتم إHTML5اسىىىتخدامرا وسىىىرعة تتويرهىىىا، فرىىى  تتبيقىىىا  يىىىتم تلىىىميمرا بلتىىىة  

 Container Native   ممثال ف  منلة استخدام قاهمة عل  بيئة الوي )Web-based لإلمكانا  الخنية والوظيخية التى  تتىاح )

 (4046 ،الذكيةإ  الارب  الواجرة فق ( ف  شكا تتبيا أصيا قابا للعما والتشتيا عبر نظم األجرزي 

  اإللكتروني : مميزات االجهزة  

 يوجد عدي مزايا لرذه االجرزي وه :

أتايت لألفراد أساسيا  ف  يياترم وأعمالرم، ييي ال يمكت االستتناء عت هذه األجرزي ف  جميع م اال  الايىاي، فيىتم  -

اسىىىتعمالرا فىىى  م ىىىا  األعمىىىا  وإن امهىىىا، وسىىىاعد  األشىىىخاص فىىى  التواصىىىا مىىىع بعضىىىرم الىىىبعض بتريقىىىة سىىىرلة 

 واقتلاديةإ

عما األجرزي اإللكترونية توفير الوقىت وال رىد فى  التعىر  على  المعلومىا  التى  ياتاجرىا األفىراد مىت خىال  تلىخح ت -

 شبكة اإلنترنت واستقبا إ

تعما األجرزي اإللكترونية عل  تعليم األفراد عل  دمج ملادر التعلم وتكاملرىا فيمىا بينرىا، وتعىيت المىتعلم على  التخكيىر  -

 تية، با تشعبية بانتقاله السلس بيت الموضوعا  والتتبيقا  والبرامج النشتةإوالتعلم بتريقة غير خ

تسىىاهم األجرىىزي اإللكترونيىىة علىى  إرسىىا  واسىىتقبا  الرسىىاها النلىىية، واسىىتقبا  وإجىىراء المكالمىىا  الراتخيىىة، والتقىىاد  -

 وعرض الخيديوها  واللور وتخزينرا، وتشتيا وتس يا الموسيق  واللو إ

إللكترونية ف  التعر  عل  التاريخ والتوقيت والمنبه، ويو  درجا  الاىراري والتقىس، ويسىاعد فى  تساعد األجرزي ا -

 تدويت وكتابة الماليظا ، ويلدر أوامر صوتيةإ

تتيح األجرزي اإللكترونية العديىد مىت التتبيقىا  المسىلية والمسىاعدي لألفىراد التى  منرىا القىراءي اإللكترونيىة، والملىباح  -

 اب، واآللة الااسبة، وتثبيت التتبيقا  المختلخة وتنزيلراإاليدوي، واأللع

تسرا األجرزي اإللكترونية عل  األفراد معرفة أي موقع جتراف  بدقة عت دريىا تاديىد مكىا  التواجىد والتعىر  على   -

لخىىةإ المختالتىىرم، كمىىا تىىوفر للمسىىتخدميت إمكانيىىة مشىىاهدي األفىىالم والخيىىديوها  وسىىماع الموسىىيق ، وتاميىىا األلعىىاب 

 (4045 ، اسماعيا

 :استخدام األطفال لألجهزة اإللكتروني 

قد يرح اآلباء أ  استخدام الروات  اإللكترونية أو األجرزي اللويية بالنسبة لألدخا  يقتلر عل  كونه وسىيلة مىت وسىاها الترفيىه 

أو االستمتاع بالوقت بممارسة األلعاب اإللكترونية، لكت األمر قد يكو  له مزايا إضافية تت اوم مريلة المرح والتسىلية لكىت مىع 

 (4045 ،العاد   عبدال ي ءر عل  البلر أو التركيز أو النشاد الدراس إ  الذيم اآلمت مراعاي يدود االستخدا



 

 
 

 

 

 

 أهمي  األجهزة اإللكتروني :

 :المجال الصحي 

إ ييي أتايىت بعىض الشىركا  برام ىا تعمىا على  للمرض  المراجعيت ودالب الت  ظرر  م موعة مت البرامج الت  سرلت

تعمىىا علىى  تىىذكير المىىريض بنىىوع الىىدواء والوقىىت الىىالمم لتنىىاو  الىىدواء فيىىهإ كمىىا ظرىىر  تنظىىيم مواعيىىد تنىىاو  األدويىىة، والتىى  

تتبيقا  أخرح توفر جرد الزيارا  المتكرري للليدليا  فاإلمكا  المسُح ضوهياً عل  ختود الشىخري الخاصىة بعلبىة دواء معىيت 

 إل  الليدلية المعنيةإ لمنز إ ويتم إرسا  دل  الشراء فوراً موجود ف  ا

على  تشىخيص  -مثىا   –ويمكت كذلك لتال  الت  الوصو  ال  بعض الملتلاا  مىت القىواميس التبيىة الخاصىة أو التىدرب 

رنىا   صور األشعة التقليدية وأيضاً عل  تقيىيم صىور جرىام التلىوير التبقى  الماىوري وصىور جرىام الىرنيت المتناديسى ( الم 

 radiology مت خا  تتبيا يعر  ب 

 المجال التعليمي: 

كوسيلة تعليمية لعرض الكت  الكترونية أو مقادع الخيديو واللور ف  الل ، كمىا  اإللكترونيةيمكت للمعلميت استخدام األجرزي 

 التواصا مع المعلميت لمعرفة مستوح أبناهرم وتقييم أداهرم الدراس إ لآلباء تتيح

للتىذكير بمواعيىد المااضىرا  وأماكنرىا  –ال امعة وخاصة دال   –وهناد برامج خاصة أنشئت لتنظيم جدو  التال  الدراس  

أوإإ  iOSأجرىزي   على  يمكىت تاميلىه الم ىان  الىذيلت  ي   أ  يقوم برا التال ، كالتتبيا اتذكير أيضا بالمرام والواجبا  لول

Android  ) 

 :المجال الترفيهي 

م االترا بايي تناسى  مختلى  األعمىار واألهىدا ، فمنرىا انتشر  م خرا العديد مت تتبيقا  األلعاب اإللكترونية والت  تعدد  

 ما هو للتسلية والترفيه فق ، ومنرا ما هو خاص بتعليم األدخا  بعض األساسيا  كالارو  واألرقام وغيرهاإ

 :اإللكتروني إيجابيات وسلبيات األجهزة  

اآلراء يىو  اي ابيىا   تح عىدي تسىاؤال  واختلخىدخىا وهىو مىا يتىر ألي يت زأ مت الاياي اليومية اً الأصبات التكنولوجيا جزء

 تردد نشأي ويياي التخا فيما بعدإ وأضرار التكنولوجيا وها لرا أختار

"أجريىىت الكثيىىر مىىت األباىىاث والنقاشىىا  علىى  المسىىتوح العلمىى  ويتىى  بىىيت اآلبىىاء بعضىىرم الىىبعض يىىو  إي ابيىىا  وسىىلبيا  

ار التكنولوجيا با وتاويا سلبياترا إل  مميزا  تساعدهم فى  تربيىة وتعلىيم ودور األها ف  ت ن  أخت األدخا  عل التكنولوجيا 

 "التخا

 إاإللكترونيةوقام البايثو  هنا بترح أهم النقاد الت  توصلوا إليرا فيما يتعلا بإي ابيا  وسلبيا  استخدام األدخا  لألجرزي 

تخدامرا فى  م ىا  الدراسىة والىتعلم ييىي يمكىت تعلىيم التخىا أنه يمكت اسى اإللكترونيةوكانت اي ابيا  استخدام األدخا  لألجرزي 

 البرامج المخللة لذلكإ خال الارو  واألرقام مت 



 

 
 

 

 

 

التى  تعلىم التخىا دريقىة االسىت ابة والتخاعىا  اللعىابكما أنرا تقوم بتنمية مراري األسلوب التخاعل  لدح التخا عت دريا بعض ا

 إ(4009 ،اسماعيا  والبلريةإالم ءرا  اللوتية 

 :اإللكتروني األجهزة  تقدمهاالتي أهم الفوائد  ومن

 تقدم التخا العلم  -

 لتخا أءناء عدم تواجده ف  المنز التواصا المستمر مع ا -

 تاما المس ولية -

 اإللكتروني :عيوب االجهزة 

مضري على  الىدماغ  تسب  مشاكا صاية منرا قلة النوم واالستيقاظ عند تركرا ب ان  الخرد وهو ناهم، لتواجد إشعاعا  -4

 توءر عل  مادي الميالتونيت الخاص بالنومإ

تعما عل  ارتخاع ختر اإلصابة بمرض السردا  ألنرا تاتوي عل  المواد المسردنة الت  ت ءر عل  المستخدميت مت  -4

 خال  اإلشعاعا  الت  تلدر منراإ

ليىد، وذلىك نتي ىة الاركىة السىريعة عنىد تساهم ف  األضرار بعظام األنسا ، ييي تعما عل  إصىابة الرسىء والرقبىة وا -3

 إاإللكترونيةالكتابة عل  األجرزي 

فى  االنشىتا  عىت األهىا وقتىع صىلة اإللكترونيىة  استخدام وساها التواصىا االجتمىاع  الىذي يىتم على  األجرىزيي دي  -2

 الريم، أو التعاما معرم بشكا ستا إ

بعىدإ وسىلوكه فيمىا  هإشعاعا  إل  ال نيت الذي ي ءر عليه ف  نموبالمرأي الااما، ييي ينقا اإللكترونية  تضر األجرزي -5

 (4049 ، الملري

 المبحث الثاني: الطفول  

 الطفول :  

لألدخىا ،  والنخسى  وال سدي الخكري النمو ايارم أهم ومت التعليم ، النظام سلم ف  األول  الختوي   المبكري التخولة تعد مريلة

التتيىرا   تسىارع مىع ولكىت الاياتيىة، المرىارا  بعىض وتعلىم اللعى  مبىدأ عل  قاهمةً  األدخا  رياض مريلة كانت عدي فلسنوا 

 إاليوم عالم ف  والرقمية والتعليمية االقتلادية

 مرحل  الطفول :

تعري  مريلة التخولة ف  علم االجتماع، فإنرا تلىك المريلىة مىت ييىاي التخىا تبىدأ منىذ الىوالدي ويتى  سىت البلىوغ، امىا بموجى   

 القانو  فالشخص يكو  بالء ف  عمر الثامنة عشري، ييي يكو  مس و  عت كا تلرفاته مت النايية القانونيةإ



 

 
 

 

 

 

تلك المريلة الت  تاتوي العديد مت التتورا  التى  تاىدث للتخىا فى  النمىو، اما مريلة التخولة ف  علم النخس فر  تعر  بأنرا 

ويت  مريلة المراهقة، وف  مريلة التخولة يركز االباء عل  بناء شخلية التخا، مت ييي بناء شخليته االجتماعية والنخسية 

، متوافىىا نخسىىيا مىىع ذاتىىه كىىذلك مىىع صىىالح للم تمىىع حالسىىوية، وينىىتج عىىت هىىذه التربيىىة النخسىىية واالجتماعيىىة السىىوية شىىخص سىىو

 االخريتإ

 :  اإللكتروني الطفول  واألجهزة 

 تعريف مرحل  الطفول : 

المريلىة التى  يىتعلم فيرىا اإلنسىا   هى مريلة التخولة ه  المريلة الت  تبدأ لإلنسا  منىذ والدتىه إلى  أ  يلىا إلى  سىت البلىوغ، 

السلوكيا  ويمارو التتورا  ويكو  األفكار عت الاياي مت يوله، يت  يستعد لمواجره العالم الكبير الذي يتخت  ياجز البيىت 

 مثا المدرسة أو العما، ويتلا أيضا عل  مريلة التخولة إنرا المريلة الت  ينمو فيرا التخىا بشىكا متتىور يتى  يلىا لمريلىة

المراهقىة، وفى  هىذه المريلىة يكىو  مسىى و  مىت الوالىديت يتى  يقىوم ببنىاء شخلىىيته منىذ التخولىة، لىذلك ي ى  علىى  األم واألب 

 إا مشارد ف  الم تمع وسوي نخسياً مساعدي دخلرم يت  يلبح دخ

 تعريف الطفول :

ىه،  ويُمكىت  د بالتخا لتةً: ال زء مت الش ء، وهو المولود ما دام ناعماً دو  البلوغ، وهو أيضاً أّو  ييىاي المولىود يتى  بلوغ  يُقل 

تعريخه كما عّرفه  قاموو أكسخورد( بأنّه: الخرد يديي الوالدي، أّما التخولة، فقد تّم تعريخرا مت وجرة نظر ُعلماء االجتماع على  

لة األول  مت يياي الشخص، والت  مت خاللرا يكو  اعتماد التخا على  والديىه، علمىاً بىأّ  أهميّىة هىذه المريلىة تكمىت أنّرا: المري

ف  أنّرا التريا الذي مت خالله يلا التخا ال  النُّضج الخسيولوجّ ، واالجتماعّ ، والعقلىّ ، والنخسىّ ، كمىا أّ  اإلنسىا  يتخاعىا 

 ة الُمايتة بهإ اجتماعيّاً مت خاللرا مع البيئ

 الطفول :مراحل 

 : مرحل  الرضاع 

وهذه المريلة تبىدأ مىع التخىا منىذ لاظىة الىوالدي ويتى  نرايىة مريلىة الرضىاعة، اي يتى  عمىر التخىا الثىان ، وفى  خىال  هىذه 

التتىورا  المريلة يادث للتخا عدي تتورا  هامة جىدا، وهىذه التتىورا  يعرفرىا علمىاء الىنخس بىالتتورا  الخسىيولوجية، اي 

واالمىا   العادخية، ييي يتخاعىا التخىا خىال  هىذه المريلىة فقى  مىع االم، ويىرتب  برىا عادخيىاً، ييىي تعتبىر هى  ملىدر الانىا 

 والتذاء للتخا

   المبكرة:مرحل  الطفول 

، وتتميىز ةويت  عمر السادسى ةوه  مريلة رياض االدخا ، وه  مريلة تسبا دخو  المدرسة، وه  تبدأ منذ عمر التخا الثالث

هذه المريلىة ببتى ء نمىو التخىا عىت اي مريلىة اخىرح، وفى  خىال  هىذه المريلىة يكتسى  التخىا مرىارا  عديىدي اهمرىا مرىاري 

 التواصا مع االخريت، ييي ف  هذه المريلة تزداد يليلة التخا اللتوية،



 

 
 

 

 

 

ويىة للتخىا، وكىذلك تترسىخ عنىده بعىض ويكتس  التخا خال  هذه المريلة مراري التعاما مع مت يوله مىع ميىادي الالىيلة اللت 

 المرارا  االجتماعية ف  التواصا مع االخريت، ويبدأ التخا يميز بيت الختأ واللوابإ

ري اتَّخا الُعلماء عل  أّ  هذه المريلة تبدأ ف  ُعمر  سىنوا ، ييىي  5سنوا  لدح التخا، وتستمرُّ إل  ُعمىر  3ريلة التخولة الُمبكِّ

تتّم تسميترا ف  العادي بمريلة رياض األدخا ، أو ما ق با المدرسة، علماً بأّ  هناد عّدي خلاهص تتميَّز برا هىذه المريلىة، والتى  

 ا عل  الناو اآلت : يمكت تلخيلر

سىم، ويىزداد 440-90ال سمّ : ف  هذه المريلىة يىزداد دىو ، ووم  التخىا، ييىي يتىراوح ُمعىدَّ  دولىه مىا بىيت النمو  -

 إومنه بُمعدَّ  كيلو غراٍم وايٍد ف  السنة

ٍا  وذلك بسب  عىد  :النموُّ الاركّ  والاس   - م وصىو  التخىا إلى  ف  بداية هذه المريلة يكو  النموُّ ال سمّ  غير ُمتناس 

 الدقيقةإالنُّضج ف  العضال  

ْب  عالنمو  -  مليّا  اإلخراج لديه  التبوُّ (الخسيولوجّ : يستتيع التخا ف  هذه المريلة ض 

العقل : وف  هذه المريلة يبدأ التخىا بالتاىدُّث بشىكٍا جيّىٍد  ولىذلك تبىدأ أسىئلته بىالظرور، كمىا أنّىه يكىو  اجتماعيّىاً النمو  -

 ختالد، والتعرُّ  عل  االخريتاليُا ُّ ا

 ، عىت دريىا االسىت ابا  االنخعالّ : وف  هذه المريلة يُعبِّر التخا عت بعىض مشىاعره، مثىا: التضى ، والخىوالنمو  -

  ال سميّة

 مرحل  الطفول  الُوسطى : 

تُسمَّ  هذه المريلة بمريلة التخولة الرادهة  وذلك بسب  انخخىاض ُمعىدَّ  النمىوُّ ال سىدّي لىدح التخىا ُمقارنىة بالمرايىا السىابقة،  

سنة، وقد تّم تلىني  هىذه المريلىة فى  بعىض الُكتى  ضىمت مىريلت يت: األولى   44سنوا  إل  سّت  1وتبدأ هذه المريلة مت سّت 

ري  وهى  تمتىدُّ مىت ُعمىر  9-1تة  وه  تمتدُّ مت ُعمر تُسمَّ  بالمريلة الُمتوسِّ  سنوا ، والمريلة األخرح تُسمَّ  بالمريلة الُمتىأخِّ

ْمىج هىاتيت المىريلتيت معىاً  وذلىك بسىب  ارتبادرمىا كثيىراً ببعضىرما، وخاّصىةً أّ  التخىا يىدخا إلى   40-44 سنة، إاّل أنّه يمكىت د 

 ف  ال وان  جميعرا، وفيما يل  نذكر أهّم الخلاهص الت  تُميِّز هذه المريلة:  المدرسة، ويبدأ النموُّ الُمتسارع لديه 

النموُّ ال سمّ : إّ  مت أبرم ما يادث خال  هذه المريلة هو استبدا  التخا ألسنانه اللب ن يّة باألسنا  الداهمة، إضافة إلى   -

 إم بشكا أفضا ف  عضالته الدقيقةأنّه يتمّكت مت التاكُّ 

وعل  العكىس مىت المريلىة  لخسيولوجّ : ف  كّا مريلة يتقدَّم فيرا التخا بالُعمر، تبدأ ساعا  نومه تقاُّ تدري يّاً،النموُّ ا  -

 إالسابقة

نه مت معرفىة  - النموُّ الاسِّ : يبدأ النموُّ اللتويُّ ف  هذه المريلة بالتساُرع  بسب  دخو  التخا ف  سّت المدرسة، مّما يمكِّ

 إمييز األعداد، وإدراد األلوا الارو  الر اهيّة، وت

  امدياد الالىيلة بما أّ  التخا بدأ ف  دخو  المدرسة، فإّ  النموَّ العقلّ  لديه يزداد تدري يّاً، مّما يُ ّدي إل العقلّ :النموُّ  -

 إاللتويّة لديه



 

 
 

 

 

 

النموُّ االنخعالّ : يتمكَّت التخا مت التعبيىر عىت مشىاعره عنىدما ي لىُا إلى  هىذه المريلىة  ولىذلك فإنّىه يكىو  قىادراً على    -

حالتعبير عت ُيبِّه لوالديه، وغالباً ما يُكث ُر ال ر   ( 4045  قادوو تخا مت الضاك، والم 

   فترة ما قبل المدرس مرحل: 

التىى   المرىىارا  العقليىىةتشىىما هىىذه المريلىىة مىىا وصىىخناه سىىابقًا بالمريلىىة الثانيىىة مىىت التخولىىة المبكىىريإ يبىىدأ األدخىىا  فىى  اسىىتخدام 

 تساعدهم عل  تكويت عالقا  مع أقرانرم والتخاعا مع اآلخريت بقدر أقا مت األنانيةإ

لتخكيىر الم ىرد، والىذي ي عىا التخىا أكثىر قىدري على  يىا ف  هذه المريلىة يبىدأ إنتىاج الميىاليت فى  الىدماغ، وهىو أسىاو تتىور ا

 المشكال  والتمييز بيت السلود اللىايح والخىادئ واتبىاع األعىرا  والقىيم والتواصىا مىع اآلخىريت والقيىام بمرىام أكثىر تعقيىًداإ

 (4049 العظاما  

   فترة المدرس مرحل : 

المراهقىةإ كت تسميترا مريلة التخولة الثانيىة(، وتبىدأ بعىدها فتىري سنة  يم 44إل   6ه  المريلة األخيري مت التخولة، وتمتد مت 

ف  هذه المريلة عل  وجه التاديد، يكو  األدخا  قادريت عل  استيعاب مخاهيم أكثىر تعقيىًدا وت ريىًدا للعىالم، واسىتخدام مرىارا  

وتاليىا المواقى  المختلخىة والتركيىز  التواصا الشخوي والكتابة بشكا أفضا، والتاكم ف  يركا  ال سم، وفرم مشاعر اآلخريت

 واتخاذ قرارا  مناسبةإ

 :المراهق ( مرحل  الطفول  المتأخرة( 

وهذه المريلة تبدأ بعد عمر التاسعة ويتى  عمىر الثانيىة عشىري، وفى  خىال  هىذه المريلىة ينتقىا التخىا مىت مريلىة التخولىة الى  

لاياتيىة التى  تخيىدي فى  مسىتقبلة، ويكتسى  بعىض المرىارا  السىلوكية مريلة البلوغ، وخال  هذه المريلة يتعلم التخا المرارا  ا

 والت  تتاكم ف  تلرفاته ف  الكبرإ

 همي  مراحل الطفول :أ

هذه الختري مت يياي التخا تكو  هامة جدا ييي يكتسى  فيرىا التخىا بعىض المرىارا  الرامىة فى  يياتىه، بىا وفيرىا يكتسى  ايضىا 

ت  يعي  عليرا باق  عمري، لرذا فإ  هذه المريلة تعتبر مريلة هامة جدا ف  يياي الخرد، ييىي التخا العادا  واالخالم والقيم ال

 يترت  عل  هذه المريلة اما شخص سوي او شخص مريض، شخص ملتزم خلقيا او شخص غير ملتزم اخالقياإ

بعىض الخبىرا  الاياتيىة التى  تى ءر  كما تعتبر مريلة التخولة مت المرايا العمرية الرامة بالنسبة ألي دخا، ييىي يكتسى  فيرىا

 :ف  بناء شخليته، باإلضافة إل  اكتساب بعض المرارا  الت  تساعده ف  يياته مثا

 .معرفة التخا بعض العادا  والتقاليد الت  يعي  عليرا الم تمع مت يوله مت خال  األب واألم إ4

 .الم تمع عند الكبرتعلم قيمة األخالم، وكي  يلبح التخا ملتزم أخالقيا يت  ي ءر ف   إ4

 (4049  هاشم .يتعلم التخا كي  يكو  شخلياً سوح ملتزم عت دريا تربية األها إ3

 .التعلم للكثير مت المعلوما  مت خال  الدراسة والتعاما مع األشخاص إ2



 

 
 

 

 

 

 حاجات الطفل الهام : 

  إلى  التتذيىة والوقايىة والتاخيىز مىت ف  السنوا  األول  مت الُعمر، وخلوصاً مت فتري الاما ويت  سّت الثالثة، ياتاج األدخىا

أجا نموٍّ دماغ  سليمإ وقد أظرر  التتورا  الاديثىة فى  علىوم ال رىام العلىب  أدلىةً جديىديً يىو  نمىو دمىاغ األدخىا  الُرّضىع 

بلىء  وفقىاً خال  تلك الختريإ وبالتال ، نعلم أنه ف  السنوا  األول  مت يياي األدخا ، تشكا أدمتترم روابى  جديىدي بمعىد  مىذها ي

  لمركز نمو التخا التابع ل امعة هارفارد( أكثر مت مليو  رابتة ف  الثانية  وه  سرعة لت تتكرر اليقاً ق إ

 بعض مشاكل الطفول :

بالكذب بسب  الخو  مت العقاب إذا ارتك  التخىا بعىض األختىاء أءنىاء يومىه، وهنىاد  يقومو الكذب: بعض األدخا   -

 .للالو  عل  المنخعة أو عل  أي ش ء يريده للكذب يل  و بعض األدخا  

التخىىاهم  ذيت يتعلمىىو العزلىىة: العالقىىة األسىىرية بىىيت التخىىا وأهلىىه تىى ءر علىى  شخلىىية التخىىا، فرنىىاد بعىىض األدخىىا  الىى -

على  الاىديي داهمىا والخىروج مىت المنىز  مىع أهلرىم، الذيت يتعوذو  األدخا   الء واالنختاح بيت األسري والم تمع، وه

تعرض التخا إل  العزلة مت أهله أو عدم مشاركة أهله ف  الاديي أو الخىروج، بسىب  بعىض العزلىة للتخىا، وعندما ي

  .وي عله غير اجتماع  مما ي ءر عل  شخليته بالسل 

إرادي: ف  بعض األييا  يتعرض التخا للتبو  الالإرادي لختىرا  تختلى  فى  دولرىا وقلىرها وهىذا يمكىت التبو  الال -

تخا بسب  أشياء كثيري يمكت أ  تكو  سب  نخس  التوتر والقلا أو سب  مرض  لذلك ي ى  استشىاري أ  يتعرض له ال

 .التبي  لمعرفة السب  الرهيس  وإمكانية عالجه

 

 الدراسات السابق  .1.1

 الدراسات العربي   .1.1.1

   (1111 )قادوساألولى: الدراس 

هدفت الدراسة إل  مدح تىأءير االعىالم المرهى  على  غىرو القىيم األخالقيىة لىدح األدخىا  مىا قبىا الدراسىة فكانىت عينىة الدراسىة 

( ومىىت النتىىاهج التىى  توصىىا اليرىىا البايىىي أهميىىة اسىىتخدم المقىىادع المرهيىىة علىى   شاشىىا  6 -2األدخىىا  مىىا قبىىا سىىت المدرسىىة   

برىىا لىىدح جمرىىوره لوكيا  اإلي ابيىىة وتوجيررىىا لىىدح األدخىىا  ألنىىه ياظىى  بميىىزي ينخىىرد التلخزيىىو  لتعىىديا وضىىب  المخىىاهيم والسىى

التخا اما شاشا  التلخزيو  لختري دويلىة  ما يقض  لو  واللوري والاركة ف  نٍ  وايده  أنه ي مع بيت الوبخاصةً األدخا  

 بشكا يضمت مرع القيم األصيلة إ في   استتال  ذلك بشكا إي اب  وتوجيه البرامج اإلعالمية الموجه للتخولة 

   (  1112 )متولي الثاني :الدراس 

هدفت هذه الدراسة إل  باي أءر ألعاب شاشىا  اللمىس على  أنشىتة التخىا ونمىوه فى  مريلىة التخولىة المبكىري مىت وجرىة نظىر 

عر  عل  سلبيا  وإي ابيىا  أم ألدخا  تتراوح أعمارهم مت عاميت إل  تسع أعوام برد  الت 25الوالديت وشملت عينة الدراسة 



 

 
 

 

 

 

وتاديد متوس  عدد الساعا  الت  يقضيرا األدخا  مع تلك األلعىاب ومىت النتىاهج أيضىاً  ،ألعاب شاشا  اللمس مت وجرة نظرهت

       المعرف إتأءير ألعاب شاشا  اللمس عل  نشاد التخا البدن  ومت ءم نمو العقا 

  : (.1112 )عبدالعالالدراس  الثالث 

بعض األمراض االجتماعية للمىراهقيت أفىراد عل  الدراسة إل  التعر  عل  مدح ارتباد إدما  األلعاب اإللكترونية   هدفت هذه

العينة الباثية وكذلك التعر  عل  الخروم بيت الذكور واإلناث وفقاً لمدح انتشار األمراض االجتماعية والنخسية للمراهقيت أفراد 

 41دالباً مت متمرسى  األلعىاب اإللكترونيىة    21ذه الدراسة تم اختيار عينة عمدية بلء ي مرا تاقيا أهدا  هلالعينة الباثية، و

( بمريلت  اإلعدادية والثانوية بإيدح قرح ماافظة دمياد وتوصلت الدراسة لعدي نتىاهج أهمرىا : وجىود عالقىة  دالبة 40 ،دال 

 ،ارتبادية سالبة بيت متتيرا  المساندي االجتماعية مت قبا االسري وكا مت درجة إدما  األلعاب اإللكترونية والعزلة االجتماعية

ديىىة موجبىىة بىىيت درجىىة إدمىىا  األلعىىاب اإللكترونيىىة وبعىىض األمىىراض االجتماعيىىة وجىىود عالقىىة ارتبا ،والعنىى  لىىدح المىىراهقيت

وجود فروم جوهرية بيت كا مت التىالب الىذكور واإلنىاث فيمىا يتعلىا  ،الكتئاب النخس  والعزلة والعن للمراهقيت المتمثلة ف  ا

 باالكتئاب النخس إ

  ( 1112الدراس  الرابع : )العظامات 

 ،ر  عل  التأءير السلب  لوساها االتلا  الاديثة عل  تربية الن ء مىت وجرىة نظىر أوليىاء أمىور التلبىةهدفت الدراسة إل  التع

 ،وأظرر  النتاهج وجود تأءير سلب  لوساها تكنولوجيا االتلا  عل  تربية الن ء مت وجرة نظر أولياء األمور وبدرجة مرتخعىة

بينمىا جىاء بالمرتبىة األخيىري مشىكال  التربيىة  ،وبدرجىة مرتخعىة لكليرمىا ،يليىه مشىكال   التعلىيم ،وكا  ابرمه المشىكال  الدينيىة

عىاً لمتتيىر العمىر للىالح الخئىا  ووجود فروم دالىة إيلىاهياً فى  اسىت ابا  أوليىاء األمىور ككىا تب ،الم تمعية وبدرجة متوستة

مىى  للىىالح فئىىا  التعلىىيم م هىىا العلسىىنة ( وفىىروم فىى  اسىىت ابا  أوليىىاء األمىىور ككىىا تبعىىاً لمتتيىىر ال 50، وأكثىىر مىىت 35 -29 

 إاألعل 

 ( : 1111 بعبد الوهاالدراس  الخامس ) 

هدفت الدراسة إل  رصد أهم مواقع التواصا االجتماع  الت  يستخدمرا التخا السعودي باإلضىافة إلى  معرفىة أنمىاد اسىتخدامه 

المتاققة مت متابع مواقع التواصا االجتماع   اإلشاعا لرا والوقو  عل  دوافع وأسباب استخدامه لتلك المواقع ومت ءم معرفة 

ارتخاع معدال  تلخح االنترنت مىت  التالية:ومدح وع  التخا السعودي بتأءير مواقع التواصا االجتماع  وتوصلت إل  النتاهج 

تواصا األكثر ارتيىاداً مىت قبىا جاء ترتي  مواقع ال ،قبا األدخا  عينة الدراسة وهو ما يلتق  باالتخام مع نتاهج الدراسا  السابقة

إقبىا  األدخىا  على  مواقىع  ،بىود(/ فيس  توتير/ كييك /  اليوتيوب-انستقراماألدخا  السعودييت عينة الدراسة عل  الناو التال   

 يقىىراء الرياضىة، مشىاهدي التليخزيىو ،  ممارسىةالتواصىا االجتمىاع  لىه تىأءيره على  األنشىتة االجتماعيىة واالتلىالية األخىرح 

 إاألها(الخروج مع  اللع ، القلص،

  (. 1111الدراس  السادس : ) الهدلق 

ت وجرىة نظىر دىالب التعلىيم العىام مىهدفت الدراسة إل  التعر  عل  إي ابيا  وسلبيا  األلعاب اإللكترونيىة ودوافىع ممارسىترا 

 بمدينة الرياض، واستخدمت المنرج الوصخ ،



 

 
 

 

 

 

( دالى  وتىم إعىداد اسىتبانة مومعىة على  ماىاور الدراسىة الثالءىة وتوصىلت إلى  عىدد مىت النتىاهج 359ودبقت الدراسة على     

أهمرا: هناد عدد مت العواما الت  تدفع دالب التعليم العام لممارسة األلعاب اإللكترونية مثىا السىع  للخىوم والمنافسىة والتاىدي 

نية تسرم ف  تاسيت بعض المرارا  االجتماعية واألكاديمية لدح الالعبيت مثا مراري الباي األلعاب اإللكترو ،وي  االستتالع

عىت المعلومىا  ومرىىاري التخكيىر الناقىىد ومرىاري يىا المشىىكال ، اآلءىار السىىلبية لأللعىاب اإللكترونيىة تىىم تلىنيخرا إلىى  سىت فئىىا  

 أضرار دينية وسلوكية وأمنية وصاية واجتماعية وأكاديمية وعامة إ

  : ( 1112 )هاشمالدراس  السابع 

هدفت الدراسة إل  الكشى  عىت مىدح انتشىار المشىكال  السىلوكية عنىد األدخىا  مىت وجرىة نظىر المعلمىيت لللىخيت الدراسىييت   

ومعرفىة مىدح إمكانيىة  ،اإللكترونيىةالخامس والسادو ( ف  المريلة االبتداهية فى  ماافظىة الن ى  فى  ضىوء اسىتعما  األجرىزي 

التنب  بالمشكال  السلوكية عند األدخا  مت وجرىة نظىر المعلمىيت وتوصىلت البايثىة إلى  م موعىة مىت النتىاهج أهمرىا: أنىه يمكىت 

فىى  ضىىوء الوقىىت الىىذي يقضىىيه التخىىا عنىىد اسىىتعماله  اإللكترونيىىةالتنبىى  بالمشىىكال  السىىلوكية عنىىد األدخىىا  مسىىتعمل  األجرىىزي 

 ،والنوع، وال يمكت التنب  بالل  الدراس  ومنرا أيضاً أ َّ التكنولوجيا ت ءر ف  سلود األفىراد سىلباً وإي ابىاً ونية اإللكتر لألجرزي

والنوع لرما أءىر فى  يىدوث المشىكال  السىلوكية  اإللكترونيةالوقت الذي يقضيه التخا ف  استعما  األجرزي  ،سيما عند األدخا 

 يمكىىت للمعلىىم ماليظىىة المشىىكال  السىىلوكية عنىىد التالميىىذ مسىىتعمل  األجرىىزي ،ترونيىىةاإللكعنىىد األدخىىا  مسىىتعمل  األجرىىزي 

 إاإللكترونية

  ( 2015الدراس  الثامن : )الصقعبي 

هدفت هذه الدراسة إل  الكش  عت واقع استخدام األجرزي اإللكترونية مىت قبىا األدخىا  والوقىو  على  إي ابيىا  وسىلبيا  

فى  يىيت تكونىت  ،وأءرها عل  الاوار والتواصا مع التخىا مىت وجرىة نظىر اآلبىاء واألمرىا استخدام األجرزي اإللكترونية 

اآلباء واألمرا ( واستخدمت االستبانة كىأداي للدراسىة، كمىا توصىلت مت أولياء األمور   400عينه ضمت عينة الدراسة مت 

ترونيىة على  ال لىوو مىع العاهلىة، وأ  األجرىزي الدراسة إل  عدي نتاهج مت أهمرا : أ  التخا يخضا البقاء مع األجرىزي اإللك

اإللكترونية ت ءر على  التالىيا الدراسى  للتخىا وتضىع  مىت الاىوار والتواصىا مىع األسىري، ءىم ختمىت الدراسىة بىبعض 

التوصىىيا  التىى  يمكىىت أ  تكىىو  إضىىافة لبنىىاء يىىوار وتواصىىا إي ىىاب  مىىع التخىىا وتسىىاهم فىى  الاىىد مىىت االسىىتخدام السىىلب  

 كترونية مت أهمرا: لألجرزي اإلل

تعزيز دور األسري ف  تاديد سلود التخا وعاداته ف  اسىتخدام األجرىزي اإللكترونيىة، بتوجيىه ميولىه ناىو التخكيىر اإلي ىاب  

واالت اه ناو العلم والمعرفة، ونشر التوعية األسرية وتثقي  األسر ببيا  الترم اللاياة لالستخدام األمثا لرىذه األجرىزي 

 األدخا إعل   مت أجا التقليا مت نءارها السلبية

   (1112 )العبودي التاسع :الدراس 

ترد  الدراسة إل  التعر  عل  مستوح القلا لدح األدخا  مت مستخدم  األلعاب اإللكترونية والتعر  على  داللىة الخىروم فى  

  أ :واقد اسخر  نتاهج الدراسة عل   ،الممارسيتالقلا بيت األدخا  الذكور مت ممارس  األلعاب اإللكترونية وغير 



 

 
 

 

 

 

 عينة الممارسيت ظرر  عليرم أعراض قلا عند مقارنترم بتير الممارسيت -

أ  األدخىىا  يكونىىوا غيىىر مىىدركيت وواعىىيت لىىبعض األفكىىار التىى  تاملرىىا األلعىىاب اإللكترونيىىة والتىى  تنمىى  العدوانيىىة  -

 وت علرم يكتسبو  سلوكيا  مثا العن إ

   ( 1111 در)قوي العاشرة:الدراس 

هدفت الدراسة إل  معرفة واقع األلعاب اإللكترونية بيت أوساد األدخا  ال زاهرييت، ومااولة الوصو  إل  الكش  عىت مختلى  

 :وأسخر  الدراسة عت ،ال وان  المايتة برذه الظاهري قلد المساهمة ف  الاد مت شدي عنخوانرا كختوي أول 

األدخىىا  فرىى  تعمىىا بتختىىي  مىىت صىىانعيرا علىى  مرع السىىلود العىىدوان  فىى  لأللعىىاب اإللكترونيىىة تىىأءير علىى  سىىلود  -

 شخلية التخاإ

تنام  السلود العدوان  لدح التخا جراء الممارسة المتكرري لرذه األلعاب ي عله فىرد يميىا لل ريمىة والقتىا بتريقىة ال  -

 شعوريةإ

 ميز بالعن  والعدوانيةإختوري األلعاب عل  السلود والقيم والتقاليد والديت، وتكويت أجيا  تت -

   ( 1112جميل وآخرون  )هاله عشر:الدراس  الحادي 

يرد  الباي إل  دراسة استخدام أدخا  مريلة التعليم األساس  لوساها التكنولوجيا الاديثة وعالقترا بسلوكرم العدوان ، وتاديد 

معلومىىا  ( والسىىلود  – ممارسىىا -ات اهىىا  لوجيىىا الاديثىىة بماىىاوره الثالءىىة مسىىتوح وعىى  األدخىىا  باسىىتخدام وسىىاها التكنو

سىىلود موجىىه ناىىو  -سىىلود موجىىه ناىىو الممتلكىىا  -العىىدوان  ألدخىىا  عينىىة الباىىي بماىىاوره الثالءىىة  سىىلود موجىىه ناىىو الىىذا 

 أهم النتاهج الت  أسخر عنرا الباي:إ ومت اآلخريت

 وجيا االتلا  والسلود العدوان  لألدخا إوجود عالقة ارتبادية سالبة دالة إيلاهياً بيت وع  األدخا  بوساها تكنول -

أفىراد األسىري   عىددوجود عالقة ارتبادية موجبة دالة إيلاهياً بيت بعض متتيرا  المستوح االجتمىاع  واالقتلىادي  -

 إاالتلا دخا األسري( وإجمال  الوع  بوساها تكنولوجيا  –

عىدد أفىراد األسىري، توح االجتمىاع  واالقتلىادي  المسى وجود عالقة ارتبادية سالبة دالة إيلاهياً بيت بعض متتيرا  -

 وإجمال  السلود العدوان  لألدخا إ األسري(مستوح تعليم الوالديت، دخا 

 وجود فروم دالة إيلاهياً بيت متوست  درجا  الذكور واإلناث ف  إجمال  السلود العدوان  وذلك للالح الذكورإ -

   (  1112) الشحروري  عشر:الدراس  الثاني 

األلعىاب اإللكترونيىة على  العمليىا  المعرفيىة والىذكاء االنخعىال  لىدح أدخىا  مريلىة التخولىة المتوسىتة فى   بعنوا  أءرالدراسة 

، وتتماور إشكاليترا يو  استقلاء أءر اللعاب اإللكترونية عل  العمليا  المعرفية والىذكاء االنخعىال  لىدح أدخىا  4001األرد  

األرد ، وأظرىىر  نتىىاهج الدراسىىة أ  هنىىاد فروقىىاً ذا  داللىىة إيلىىاهية علىى  مقيىىاو العمليىىا   مريلىىة التخولىىة المتوسىىتة فىى 

 الموجرةإة وللالح الم موعة غير المعرفية بيت المتوستا  الاسابية البعدية المعدلة تبعاً لمتتير الم موع

 

 



 

 
 

 

 

 

 . (1111 )الهذلي عشر:الدراس  الثالث  

األلعاب التعليمية اإللكترونية ف  تنمية بعض المخاهيم العلمية لدح دخا ما قبا المدرسة، فقىد هىدفت الدراسىة  بعنوا  أءرالدراسة 

أءر األلعاب التعليمية اإللكترونية عل  تنمية بعض المخاهيم العلمية لدح األدخا  ما قبا المدرسة، بماافظة الليي  الكش  عتإل  

يىة وقىد توصىلت الدراسىة إلى  العديىد مىت النتىاهج أهمرىا، أكثىر األلعىاب التعليميىة اإللكترونيىة التابعة لمنتقة مكىة المكرمىة التعليم

أوالً األلوا ، جسم اإلنسا ، الايوانا  وصتارها، صح أم ختأ، وظاه  األعضاءإ ءانياً: المخاهيم  ه :تخضيالً لدح عينة الباي 

األلىوا ، الوقىت، جسىم  هى :ا باسىتخدام األلعىاب التعليميىة اإللكترونيىة العلمية المناسبة لتخا ما قبا المدرسة والتى  يمكىت تنميترى

 اإلنسا ، ياال  المادي، الايوانا  وصتارها، صو  وصوري ال مع، صح أم ختأ، وظاه  األعضاءإ

التى  درسىت بالتريقىة سىت  درجىا  الم موعىة الضىابتة  بىيت متو  0.05ءالثاً: توجد فىروم ذا  داللىة إيلىاهية عنىد مسىتوح

( فى  التتبيىا البعىدي الختبىار المخىاهيم م األلعىاب التعليميىة اإللكترونيىةلمعتادي ( والم موعىة الت ريبيىة   التى  درسىت باسىتخداا

 العلمية لدح أدخا  ما قبا المدرسة بعد ضب  أءر االختبار القبل  للالح الم موعة الت ريبيةإ

   ( 1111دراس  الصباح ) عشر:الدراس  الرابع 

سة إل  معرفة التاديا  والتتيرا  الت  يعانو  منرا الولديت مع أبناهرم الذيت هم ف  ست مبكر مىت عمىرهم، واتبعىت هدفت الدرا

البايثىىة المىىنرج الوصىىخ ، فىى  باثرىىا واقتلىىر الباىىي علىى  عينىىة مىىت األدخىىا إ وتوصىىلت الدراسىىة إلىى  نتىىاهج مىىت أهمرىىا: إ  

لوب يياترم وأصبح أسلوب يياي خادئ وهذا ما يواجىه الوالىديت مىت تاىدي مستخدميت األجرزي اإللكترونية مت األدخا  تتير أس

 لتتير هذا السلوبإ

   (1112دراس  الرملي ) عشر:الدراس  الخامس 

واقتلىر  على  عينىة مىت الم تمىع  ،الت  وضات أهم التاديا  الت  تواجه اآلباء مع أبناهرم عند استخدام األجرزي اإللكترونية 

األدخا  ف  ست مبكرإ توصلت الدراسة ال  نتاهج مت أهمرا: استخدام التخا لألجرزي اإللكترونيىة يتى  فى  أوقىا  التعىام،  موه

 فقدا  الشعور باألشياء المرمة مت يولهإ وهذه تعد أكبر التاديا  الت  تواجه أولياء األمورإ

 الدراسات األجنبي : .1.1.1

 (.hysing M,pallesen S,stormark KM 2014)الدراس  األولى: ● 

يىو  اسىتخدام المىراهقيت  49إلى   46مراهىا بأعمىار تتىراوح بىيت  9926تم إجراء هذه الدراسة ف  النرويج وقد شىملت العينىة 

ألجرزترم اإللكترونية ف  الليا والنرار وتأءيرها عل  نومرم خللت الدراسة إل  أ َّ المراهقيت يقضوا وقىت دويىا فى  اسىتخدام 

جرزي اإللكترونية والت  تتسب  ف  تقلىير مىدي نىومرم وأ  هنىاد عالقىة سىلبية بىيت اسىتخدام األجرىزي اإللكترونيىة وبىيت فتىري األ

 النومإ

 

 



 

 
 

 

 

 

 Sundus M, 2018). الدراس  الثاني : ) ● 

ييىىي اظرىىر  الدراسىىة بعىىض التىىأءيرا   ،هىىدفت الدراسىىة إلىى  التعىىر  علىى  تىىأءير اسىىتخدام األدوا  اإللكترونيىىة علىى  األدخىىا 

السلبية عل  قدري األدخا  عل  الكالم وتأخر اللتة لديرم وضع  ف  مرارا  التواصا وأيضىاً قىد تتسىب  فى  التىأءير السىلب  على  

لسلبية شخليترم كت ربة القلا العلب  والخ ا والخو  وف  جان  نخر ذكر  الدراسة أ َّ األدخا  يتعلمو  الكثير مت األشياء ا

سنوا  بالرغم مت ذلك أظرر  الدراسة بعض ال وان  اإلي ابية مت استخدام األدوا  اإللكترونية كالمرىاري الاركيىة  5قبا عمر 

الت  ترتب  مع العضال  عمد استخدام أيديرم وأصابعرم بشكا أفضا بتريقة فعالة جداً وف  وقت قلير، وأيضىاً تسىاعد اسىتخدام 

 ة عل  تتوير أسرع وأفضا للمرارا  المعرفية لدح األدخا  مثا التتبيقا  التخاعلية وألعاب الخيديوإهذه األدوا  اإللكتروني

 (.  Cain N, Gradisar M,2010الدراس  الثالث : )● 

األباىىاث التىى  اجريىىت يىىو  العالقىىة بىىيت اسىىتخدام الوسىىاه  اإللكترونيىىة والنىىوم عنىىد األدخىىا   الدراسىىة بعىىضاستعرضىىت هىىذه 

 %91وأ َّ  النىومإت ف  ست المدرسة وجد أ َّ استخدام الوساه  اإللكترونية ي دي إل  ساعا  نوم أقا وتأخير ف  وقت والمراهقي

الدراسىة إلى  أ َّ هنىاد ميىادي فى  اسىتخدام  وأشىارهمت األمريكييت يملك عل  األقا ايدح األجرزي اإللكترونية فى  غرفىة نىومرمإ 

 قلة والت  تلع  دور ف  ه ري النومإاأللعاب اإللكترونية والروات  المتن

 (.Subrahmanyam, K., Greenfield, P., Kraut, R., & Gross, E. (2001)الدراس  الرابع : )● 

أجريىىت هىىذه الدراسىىة فىى  أمريكىىا علىى  عينىىة مىىت األدخىىا  والمىىراهقيت يىىو  تىىأءير اسىىتخدام الكمبيىىوتر علىى  األدخىىا  وتنميىىة 

اسىتخدام الكمبيىوتر واإلنترنىت على  المىدح التويىا إلى  تاسىينا  دويلىة المىدح فى  المرىارا  وأظرىر  أنىه يى دي  المراهقيت،

 يىى ءر سىىلباً علىى  المرىىارا  واألنشىىتة االجتماعيىىة لألدخىىا إ المعرفيىىة واإلن ىىام األكىىاديم  وإ َّ االسىىتخدام المعتىىد  للكمبيىىوتر ال

 عاب الكمبيوتر األكثر شعبية بيت األوالدإ وعل  الرغم مت االت اها  األخرح الستخدام الكمبيوتر، تضا أل

 ( Smahel, D., Wright, M. F., & Cernikova, M 2015الدراس  الخامس : )● 

هدفت هذه الدراسة لمعرفة تأءير التكنولوجيا عل  اللاة البدنية والعقلية مت وجرت نظر األدخا إ وشملت هذه الدراسة األدخا  

(إ مىت خىال  م موعىا  التركيىز والمقىابال ، وقىد تىم 369سىنه فى  تسىع دو  أوربيىة  العىدد   16-6الذيت تتراوح أعمارهم بىيت 

خىا  س ا  األدخا  عما يعتبروه أمراً سلبياً أو إشكاالً أءناء استخدام اإلنترنت والتقنيةإ وقد أظرر  النتاهج ف  هذه الدراسة، أ َّ األد

 ،ع وعىدم تنىاو  التعىىام والتعى إ وأعىراض اللىاة العقليىة كالعىىدوا أبلتىوا عىت عىدي مشىاكا جسىدية كمشىىاكا فى  العىيت واللىدا

 مشاكا النوم، وأفاد األدخا  بمدح اإلدراد لأليداث عبر اإلنترنتإ 

 التعليق على الدراسات السابق :

فىى  ييىىاي التخىىا، واسىىتخدمت المىىنرج الوصىىخ  فىى  دراسىىترا، مثىىا الدراسىىة  ( أسىىلوب التتييىىر4045 اوضىىات دراسىىة اللىىباح 

( اوضات اهم التاديا  الت  تواجرىه أوليىاء المىور مىع أبنىاهرم، ولىم تىذكر المىنرج المتبىع فى  4046الااليةإ اما دراسة الرمل   

 راسة الاالية مع الدراسا  السابقةإدراستراإ بايي ا  جميع الدراسا  السابقة دبقت عل  األدخا  ف  ست مبكر، واتخقت الد



 

 
 

 

 

 

( فتمىىت علىى  مسىىتوح األرد  4046( علىى  مسىىتوح دولىىة فلسىىتيت، امىىا دراسىىة الرملىى   4045دراسىىة اللىىباح   كمىىا وضىىات

وخاصة مدينة عما ، واختلخت الدراسة الااليىة عىت الدراسىا  السىابقة بايىي تىم تتبيىا الدراسىة على  مسىتوح المملكىة العربيىة 

 بماافظة جديإ  السعودية وخاصة

ف  م ا  تعليم التخا، والتى  اتبىع  اإللكترونيةرزي جوضات استراتي ية توظي  األأ( الت  4045دراسة المزروع   اوضات 

فيرا المنرج الت ريب ، واقتلر باثه عل  عينة مت األدخا  ف  ست مبكرإ وتوصلت الدراسة ال  نتاهج مت أهمرا: توسيع مدارد 

 تاخيز التخا واندفاعه لعملية التعليمإ المعرفة عند األدخا ،

فى  اكتسىىاب األدخىا  للمرىىارا  عىت دريىىا اإللكترونيىىة جرىزي سىتراتي ية توظيىى  األال( 4043 دراسىىة كيىر كوريىىا  وأشىار  

، مرىاري تاليىا األسىبابإ واتبعىت فى  باثرىا المىنرج الوصىخ ، بتالقىة شاشا  اللمس مثا: مراري الاخج السريع، مراري التاىدث

نتىاهج مىت أهمرىا: تنميىة التخىا فكريىا، إدراد التخىا  إلى لر باثرا عل  عينة مت األدخا  ف  ست مبكرإ وتوصلت الدراسة واقت

 لما ي ري مت يولهإ

أكثر فعاليىة  اإللكترونيةتناو  هذا الماور الدراسا  السابقة المتعلقة باالستراتي يا  المتبعة لك  يلبح استخدام التخا لألجرزي 

 ما يل : ال مت خ والت  يتضح

عل  استراتي ية توظي  األجرزي الذكية ف  التعليم، واتخقىت الدراسىة الااليىة  ييي ركز ( 4045 دراسة المزروع   -

   إاإللكترونيةمع الدراسا  السابقة ف  كيخية توظي  األجرزي 

مت ييي المريلة الت  دبقت عليرا الدراسة ن د ا  جميع الدراسا  السابقة دبقت عل  األدخا  ف  ست مبكر، واتخقت  -

( اسىتخدم فيرىا المىنرج الت ريبى ، بينمىا دراسىة كيىر 4045 الدراسة الاالية مع الدراسىا  السىابقةإ دراسىة المزروعى  

 الااليةإ ( استخدمت المنرج الوصخ ، مثا الدراسة4043 كوريا  

مسىتوح  ( على 4043( عل  مستوح دولة الكويت، بايىي تمىت دراسىة كيىر كوريىا   4045تمت دراسة المزروع    -

الواليا  المتادي األمريكية، واختلخت الدراسىة الااليىة عىت الدراسىا  السىابقة بايىي تىم تتبيقرىا على  مسىتوح المملكىة 

 إبماافظة جدي العربية السعودية وخاصة

 

 الدِّراس  وإجراءاتها منهجيَّ  .1

 :تمهيد

هذا الخلا اإلجراءا  المنر ية للدراسة، مت ييىي مىنرج الدراسىة الىذي اسىتخدم، وتاديىد م تمعىه وعينتىه، وأدواتىه مىت  يتناو 

ييي بناءها، والتأكد مىت صىدقرا وءباترىا، واإلجىراءا  المتبعىة فى  تتبيقرىا، وأسىالي  المعال ىة اإليلىاهية التى  اسىتخدمت فى  

 ا البيانا ، وهذه اإلجراءا  عل  الناو التال :تالي

 

 



 

 
 

 

 

 

 راس :منهج الد. 1.1

تم ف  هذه الدراسة استخدام المنرج الوصخ  التاليل ، الذي يعبّر عت الاالة المدروسىة تعبيىًرا كميًىا وكيخيًىا، ييىي يمكننىا وصى  

بأنىه عبىاري عىت أسىلوب يعتمىد دراسىة (، 4002وتشخيص موضوع الباي وتاليا بعض جوانبه، كمىا أشىار عبيىدا  وممالهىه  

 .الواقع أو الظاهري كما توجد ف  الواقع، وتسرم بوصخرا وصخاً دقيقاً، ويعبر عنرا تعبيراً كيخياً أو كمياً 

  :راس مجتمع الد. 1.1

، دىالب اللىخو  العليىا مىت المريلىة االبتداهيىة بماافظىة جىدي (أمرىا  أبىاء و أمىور أوليىاءتكو  م تمع الدراسىة مىت م موعىة 

 هـإ4224-4224خال  العام الدراس  

 : راس الد مجاالت. 1.1

 مكت  التعليم بوس  جدييتمثا ف   :المكان الم ا   -

 هـ4224-4224يتمثا ف  العام الدراس   :الزمان  الم ا  -

 إ(44-9العليا مت المريلة االبتداهية  اباء وأمرا  مت سنة الم ا  البشري: يتمثا ف  أولياء أمور دالب اللخو   -

 

 راس :عين  الد. 1.1

( 244اللخو  العليا مت المريلة االبتداهية بماافظة جدي وقد بلتت عينة الدراسة   أمور دالبمت أولياء تم اخذ عينة عشواهية 

  هـإ4224-4224 الثان  للعام الدراس  الخلا (441( واألمرا   492مت أباء وأمرا  ييي بلء عدد االباء  

 :راس أداة الد. 1.1

تم استخدام االستبيا  كأداي لرذه الدراسة والذي تم تلميمه مت قبىا البايىي بعىد االدىالع على  العديىد مىت الرسىاها والكتى  ذا  

 الللة بموضوع الدراسة وفقاً للختوا  التالية:

 راس  وجمع البيانات: ات إعداد أداة الدخطو

(، تىىم لوالىديتبعىد تاديىد هىد  الدراسىىة وهىو قيىاو تىأءير اسىىتخدام األجرىزي االلكترونيىة علىى  سىلود األدخىا   مىت وجرىىة نظىر ا

بعىىد االدىىالع علىى  أدبيىىا  الدراسىىة البايىىي بتلىىميمرا إلكترونيىىا  وقىىد قىىامتلىىميم م موعىىة أسىىئلة تخىىتص بموضىىوع الدراسىىة 

عىة مىت المختلىيت ذوي الخبىري فى  م ىا  الدراسىة وتىم االخىذ بماليظىاترم والدراسا  السابقة، ومت ءم تم عرضىرا على  م مو

  ( وتكونت مت م موعة مت األسئلة كما يل :4والخروج باألداي ف  صورترا النراهية  ملاا 

 : البيانات الديمغرافي 

 ، الدخا الشرريإصخة ول  األمر، العمر، الاالة االجتماعية، عدد األدخا ، الاالة االجتماعية، المستوح التعليم 

 أسئلة الدراسة وتكونت مت م موعة مت المااور التالية:

 مدح تأءير استخدام األجرزي االلكترونية عل  التاليا الدراس  لألدخا  المحور األول: -

 مدح تسب  استخدام األجرزي االلكترونية ف  السلود العدوان  لألدخا  :المحور الثاني -



 

 
 

 

 

 

 التعليم  واالقتلادي للوالديت ف  توفير أجرزي الكترونية ألدخالرمأءر المستوح : المحور الثالث -

 تأءير األجرزي اإللكترونية ف  االنتواء واالنعزا  األسري مدح الرابع:المحور  -

 مدح وجود اءار صاية عل  األدخا  باستخدام األجرزي االلكترونية المحور الخامس: -

 جرزي اإللكترونية عل  قلور االنتباه وفرد الاركةمدح تأءير استخدام األدخا  لأل المحور السادس: -
 

 صدق األداة:

تىأءير اسىتخدام األجرىزي اإللكترونيىة على   المقلود بلدم األداي: إل  أي مىدح تقىيس التىرض الىذي وضىعت مىت أجلىه، أو مىدح

تناولت موضوع الدراسة، يتى  ، ولتاقيا ذلك تم تلميم األداي بالرجوع إل  العديد مت الدراسا  والدوريا  الت  سلود األدخا 

 .الوصو  إل  اللوري النراهية ألداي الدراسة
 

 التأكد من صالحي  أدوات الدراس :

 :الثباتمعامل -1

النتاهج نخسرا إذا أعيد تتبيا االستبانة عل  نخس العينة ف  نخس الظرو ، وتم قياسه بىالترم تعت  يقلد بثبا  أداي القياو: أ  

 :التالية

 :معامل ثبات ألفاكرونباخ-أ

 ، وكانت النتاهج:SPSSتم يساب معاما ءبا  ألخاكرونباخ باستخدام برنامج 

 ( معامالت الفاكرونباخ1-1جدول )

 الفاكرونباخ عدد العبارات المحـــاور

 651إ0 2 مدح تأءير استخدام األجرزي االلكترونية عل  التاليا الدراس  لألدخا 

 691إ0 2 األجرزي االلكترونية ف  السلود العدوان  لألدخا مدح تسب  استخدام 

 135إ0 2 أءر المستوح التعليم  واالقتلادي للوالديت ف  توفير أجرزي الكترونية ألدخالرم

 153إ0 1 مدح تأءير األجرزي اإللكترونية ف  االنتواء واالنعزا  األسري

 695إ0 2 االلكترونيةمدح وجود اءار صاية عل  األدخا  باستخدام األجرزي 

 162إ0 1 مدح تأءير استخدام األدخا  لألجرزي اإللكترونية عل  قلور االنتباه وفرد الاركة

 901إ0 42 األداء ككا

 

 :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبان -ب

 عبارا /مااور(، ودرجىا  أسىئلة يقلد باالتسام الداخل  ألسئلة االستبانة: ه  قوي االرتباد بيت درجا  كا م ا  

االستبانة الكلية، واللدم ببسادة هو أ  تقيس أسئلة االستبانة أو االختبار ما وضعت لقياسه، أي يقيس فعىال الوظيخىة 

 الت  يخترض أ  يقيسرا، ال دو  التال  يبيت هذه المعامال :

 



 

 
 

 

 

 

 اق الداخلي لعبارات أداة الدراس ( معامالت االتس1-1جدول )

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط عبارةرقم ال

4 .276(**) 43 .498(**) 

4 .257(**) 42 .480(**) 

3 .442(**) 45 .606(**) 

2 .173(**) 46 .548(**) 

5 .233(**) 41 .305(**) 

6 .441(**) 49 .487(**) 

1 .524(**) 49 .455(**) 

9 .465(**) 40 .476(**) 

2 .254(**) 44 .536(**) 

11 .267(**) 44 .415(**) 

11 .324(**) 43 .560(**) 

11 .371(**) 42 .534(**) 

 

 معيار الحكم:

وّضح ال دو  التال  معيار الاكم عل  فقرا  االستبيا  والذي اعتمد مقياو ليكر  الخماس   موافا بشدي، موافا، 

 ماايد، غير موافا، غير موافا بشدي(إ

 المدى وأوزان اإلجابات واآلراء السائدة لها.( 1-1جدول رقم )

 الرأي السائد الوزن قيم  المتوسط

 غير موافا بشدي 4 61إ4إل  أقا مت  4مت 

 غير موافا  4 6إ4إل  أقا مت  61إ4مت 

 ماايد 3 2إ3إل  أقا مت  6إ4مت 

 موافا  2 4إ2إل  أقا مت  2إ3مت 

 موافا بشدي 5 5إل   4إ2مت 

 

 :تطبيق الدراس إجراءات . 2.1

 :بعد تلميم أداي الدراسة تم القيام باإلجراءا  التالية

 تتبيا أداي الدراسة بتوميعرا إلكترونياً عل  أفراد الدراسةإ 



 

 
 

 

 

 

 تخريء البيانا  ف  برنامج (SPSS)  ًلتاليلرا إيلاهيا. 

 إي اد اللدم والثبا  ألداي الدراسة. 

 تاليا األداي إيلاهياًإ 

 اإلحصائي  المستخدم :األساليب . 2.1

 معال ة بيانا  الدراسة باستخدام األسالي  اإليلاهية المناسبة لتبيعة هذه الدراسة، وذلك عل  الناو التال :  تمت

  المتوستا  الاسابية واالنارافا  المعيارية، لترتي  إجابا  مخردا  الدراسة لعبارا  االستبانة يس  درجة

 الموافقةإ

   معاما ارتباد بيرسوPearson) ، إلي اد العالقة بيت بعض المتتيرا ، وكذلك إي اد معاما االتسام الداخل ،)

 وتاديد نوع العالقة بيت المتتيرا  والدرجة الكلية لألداي، وكذلك لإلجابة عل  الخرضيا إ

   معاما ألخاكرونباخALPHAلاساب ءبا  مااور الدراسة، وأداي الدراسةإ ) 

   اختبارtللتيت ( للعينتيت المنخIndependent sample t-testإ 

  اختبار تاليا التبايت األياديOne Way ANOVA 

 

 نتائج الدراس  ومناقشتها .1

  :تمهيد

هذا الخلا تناو  تاليا نتاهج الدراسىة الميدانيىة  التاليىا اإليلىاه ( مىت خىال  عىرض اسىت ابا  أفىراد عينىة الدراسىة على  

إيلاهيًا باستخدام مخاهيم اإليلاء الوصخ  واالستدالل  وأساليبه اإليلاهية، وصوالً إل  أسئلة الدراسة الميدانية، ومعال ترا 

النتاهج وتاليلرا وتخسيرها ف  ضوء األدر النظرية للدارسة الميدانية المتعلقة بتأءير استخدام األجرىزي االلكترونيىة على  سىلود 

 األدخا ، وكانت النتاهج كما يل :

 لمتغيرات الشخصي :التحليل االحصائي ل .1.1

 ( توزيع أفراد العين  على حسب المتغيرات الشخصي .1-1جدول )

 النسب  التكرار توزيعات المتغير  المتغيرات الشخصي 

 صخة ول  األمر
 71.5 294 أب 

 28.5 117 أم 

 العمر 

 1.5 6 سنة فأقا 45

 5.6 23 سنة        46-30

 11.7 48 سنة               34-35

 23.6 97 سنة 36-20



 

 
 

 

 

 

 57.7 237 سنة فأكثر 24

 الاالة االجتماعية

 95.6 393 متزوج /ـة

 3.6 15 متلا/ـة

 7. 3 أرما/ـة

 عدد األدخا 

 51.1 210 أدخا   4-3

 42.1 173 أدخا   2-6

 5.8 24 أدخا   1-9

 1.0 4 فأكثر 9

 الاالة المرنية
 73.0 300 أعما 

 27.0 111 ال أعما

 المستوح التعليم 

 0 0 أم   ال يقرأ وال يكت ( 

 1.2 5 ابتداه  

 4.9 20 متوس  

 20.4 84 ءانوي 

 56.2 231 جامع  

 17.3 71 دراسا  عليا

 الدخل الشهري

 13.1 54 ال يوجد دخا           

 4.6 19           3000أقا مت 

2000 – 6000 21 5.1 

1000 – 9000       49 11.9 

 65.2 268 فأكثر                        40000

 



 

 
 

 

 

 

 

 

(، ومت ءم  متلا/ـة( بنسبة %6إ95ويبيت ال دو  كذلك أ  أغل  أفراد العينة ياالترم االجتماعية كانت  متزوج /ـة( بنسبة  

 (، الشكا التال  يبيت هذه النس :%1إ0(، وأخيراً  أرما/ـة( بنسبة  %6إ3 
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أدخا (  6-2(، ومت ءم عدد أدخا  ما بيت  %4إ54أدخا ( بنسبة   3-4أغل  أفراد العينة لديرم أدخا  ما بيت  ال دو  يبيت 

 (، الشكا التال  يبيت هذه النس :%4فأكثر( بنسبة   9(، وأخيراً  %9إ5أدخا ( بنسبة   9-1(، تليرا  %4إ24بنسبة  

 

( بينما الذيت ال عما لرم بلتت نسبترم %13ترم المرنية يعملو  بنسبة  ووضات نتاهج ال دو  كذلك أ  أغل  أفراد العينة ياال

 (، الشكا التال  يبيت هذه النس :41% 

 

(، ومت ءم %2إ40(، يليه الثانوي بنسبة  %4إ56أوضات النتاهج أ  أغل  أفراد العينة مستواهم التعليم  جامع  بنسبة  

(، الشكا التال  يبيت هذه %4إ4(، وأخيراً االبتداه  بنسبة  %9إ2س  بنسبة  (، ومت ءم المتو%3إ41الدراسا  العليا بنسبة  
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(، ومت ءم ال يوجد لديرم %4إ65فأكثر( بنسبة   40000وكما يبيت ال دو  كذلك أ  أغل  أفراد العينة لديرم دخا شرري بلء  

(، وأخيراً مستوح %4إ5( بنسبة  6000 – 2000(، ومت ءم  %9إ44( بنسبة  9000 – 1000(، تليرا  %4إ43دخا بنسبة  

 (، الشكا التال  يبيت هذه النس :%6إ2( بنسبة  3000الدخا بنسبة  أقا مت 

 

 التحليل اإلحصائي الستجابات عين  الدراس  على متغيرات الدراس : .1.1

 خال  المااور كما يل : ف  هذا ال زء تم عرض التاليا اإليلاه  الست ابا  عينة الدراسة لمتتيرا  الدراسة، مت

 مدح تأءير استخدام األجرزي االلكترونية عل  التاليا الدراس  لألدخا  الماور األو : 

( المتوسطات الحسابي  واالنحرافات المعياري  واالوزان النسبي  ودرجات الموافق  إلجابةات أفةراد العينة  علةى عبةارات 1-1جدول )

   .كتروني  على التحصيل الدراسي لألطفالمدى تأثير استخدام األجهزة االلمحور 

االنحراف  المتوسط العبارة

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درج  

 الموافق 

تسىىىاعد األجرىىىزي اإللكترونيىىىة اآلبىىىاء فىىى  تامىىىا صىىىعوبا  العمليىىىة 

 التعليمةإ 
3.86 0.89 

77.2 
 كبيري

 متوستة 62.6 1.02 3.13اسىىىتخدام ابنىىى  لألجرىىىزي اإللكترونيىىىة يسىىىاعد فىىى  تنشىىىي  ذاكرتىىىه 
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 التاليليةإ 

ممارسىة ابنى  للعىى  بىاألجرزي اإللكترونيىة لسىىاعا  دويلىة يقلىا مىىت 

 دافعية التعلم لديهإ 
4.30 1.00 

 كبيري جداً  86

استخدام األجرزي اإللكترونية ألبن  سىاعد كثيىراً فى  تاسىت تالىيله 

 الدراس إ
2.84 1.06 

 متوستة 56.8

 3.53 0.99 70.65 
 كبيري

لعبىارا  الخاصىة ال دو  أعاله عباري عت المتوسىتا  الاسىابية واالنارافىا  المعياريىة واألوما  النسىبية ودرجىا  الموافقىة 

 ،مدح تأءير استخدام األجرزي االلكترونية عل  التاليا الدراس  لألدخا ماور 

( ممىا يعنى  40إ2إلى   20إ3ليكر  الخماسى   ( يقع بداخا الخئة الرابعة لمعيار 5مت  53إ3فن د أ  المتوس  العام بلء   

 إتأءير استخدام األجرزي االلكترونية عل  التاليا الدراس  لألدخا أ  أفراد العينة موافقيت بدرجة كبيري عل  مدح 

 تسبب استخدام األجهزة االلكتروني  في السلوك العدواني لألطفال الثاني: مدىالمحور 

االنحرافات المعياري  واالوزان النسبي  ودرجات الموافق  إلجابةات أفةراد العينة  علةى عبةارات ( المتوسطات الحسابي  و1-1جدول )

 .تسبب استخدام األجهزة االلكتروني  في السلوك العدواني لألطفال مدىمحور 

االنحراف  المتوسط العبارة

 المعياري

 درج  الموافق  الوزن النسبي

اإللكترونيىىة قضىىاء ابنىى  ألوقىىا  دويلىىة مىىع األجرىىزي 

 يعزم ي  الذا  لديهإ
3.00 1.17 60 

 متوستة

ممارسىىة ابنىى  للعىى  بىىاألجرزي اإللكترونيىىة يىى دي إلىى  

 اإلدما  اإللكترون إ 
4.59 0.73 91.8 

 كبيرو جداً 

أءناء ممارسة ابن  للع  باألجرزي اإللكترونيىة يلىبح 

 ياد المزاجإ 
4.28 0.92 85.6 

 كبيري جداً 

ال يسىىىىمح ابنىىىى  متلقىىىىاً لآلخىىىىريت باسىىىىتخدام اجرزتىىىىه 

 اإللكترونيةإ 
3.50 1.09 70 

 كبيري

 كبيري 76.85 0.98 3.84 

مىدح ال دو  أعاله عباري عت المتوستا  الاسابية واالنارافا  المعيارية واألوما  النسبية ودرجا  الموافقة لعبىارا  ماىور 

( يقىع بىداخا الخئىة 5مىت  50إ3فن ىد أ  المتوسى  العىام بلىء   ،السلود العىدوان  لألدخىا تسب  استخدام األجرزي االلكترونية ف  

مىىدح تسىىب  اسىىتخدام ( ممىىا يعنىى  أ  أفىىراد العينىىة مىىوافقيت بدرجىىة كبيىىري علىى  4إ2إلىى   2إ3الرابعىىة لمعيىىار ليكىىر  الخماسىى   

   إاألجرزي االلكترونية ف  السلود العدوان  لألدخا 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 أثر المستوى التعليمي واالقتصادي للوالدين في توفير أجهزة الكتروني  ألطفالهمالمحور الثالث: 
 

أثر المستوى التعليمي ( المتوسطات الحسابي  واالنحرافات المعياري  لتوزيع أفراد العين  على عبارات محور 1-1جدول )

 واالقتصادي للوالدين في توفير أجهزة الكتروني  ألطفالهم

االنحراف  المتوسط العبارة

 المعياري

 درج  الموافق  الوزن النسبي

وجىىىود األجرىىىزي اإللكترونيىىىة ضىىىروري فىىى  الايىىىاي 

 اليومية البن إ
3.31 1.13 66.2 

 متوستة

أشعر بأ  الدخا العىال  ألسىرت  ياىتم على  تىوفير 

 أجرزي اإللكترونية البن إ
3.01 1.12 60.2 

 متوستة

اسىىع  لتىىوفير أيىىدث األجرىىزي اإللكترونيىىة البنىى  

 48.6 1.15 2.43 يت  وإ  كنت أجرا استخداماتراإ 
 ضعيخة 

أقىىوم بتىىوفير األجرىىزي اإللكترونيىىة البنىى  يتىى  ال 

 يشعر بالنقص أمام أقرانهإ
3.38 1.16 67.6 

 متوستة

 
3.03 1.14 60.65 

 متوستة

ال دو  أعاله عباري عت المتوستا  الاسابية واالنارافا  المعيارية واألوما  النسبية ودرجا  الموافقة لعبارا  ماور 

مىت  03إ3فن ىد أ  المتوسى  العىام بلىء   ،أءر المستوح التعليم  واالقتلادي للوالديت ف  توفير أجرزي الكترونية ألدخالرم

( ممىا يعنى  أ  أفىراد العينىة مىوافقيت بدرجىة متوسىتة 20إ3إل  60إ4كر  الخماس   ( يقع بداخا الخئة الثالثة لمعيار لي5

  عل  مدح تأءير الاالة االقتلادية القتناء االسري لألجرزي االلكترونيةإ

 

 مدى تأثير األجهزة اإللكتروني  في االنطواء واالنعزال األسري المحور الرابع: 

مدى تأثير األجهزة ( المتوسطات الحسابي  واالنحرافات المعياري  لتوزيع أفراد العين  على عبارات محور 1-1جدول )

 .اإللكتروني  في االنطواء واالنعزال األسري

االنحراف  المتوسط العبارة

 المعياري

 درج  الموافق  الوزن النسبي

استخدام ابن  لألجرزي اإللكترونية يضىع  التواصىا مىع األسىري 

 والم تمع الماي  بهإ 
 كبيري جداً  86.2 0.85 4.31

أرح أ  قضىىاء ابنىى  لسىىاعا  دويلىىة مىىع األجرىىزي اإللكترونيىىة 

 يضع  الاوار والتعبير لديهإ 
 كبيري جداً  85.4 0.89 4.27

األجرىىىزي اعتقىىىد أ  تخاعىىىا ابنىىى  مىىىع واقعىىىه االفتراضىىى  فىىى  

 كبيري 78.6 0.95 3.93 اإللكترونية أكثر مت ماي  اسرتهإ

يخضا ابن  البقاء مع األجرزي اإللكترونية عت الخروج ف  نزهىة 

 إعاهلية
 كبيري 71.8 1.26 3.59

 
 كبيري 80.50 0.99 4.03



 

 
 

 

 

 

ال دو  أعاله عباري عت المتوستا  الاسابية واالنارافا  المعيارية واألوما  النسبية ودرجا  الموافقة لعبارا  ماور 

( يقىع بىداخا 5مىت  03إ2فن ىد أ  المتوسى  العىام بلىء   ،مدح تأءير األجرزي اإللكترونية ف  االنتواء واالنعىزا  األسىري

تىأءير ( مما يعن  أ  أفراد العينة موافقيت بدرجىة كبيىري على  مىدح 40إ2إل   20إ3الخماس    الخئة الرابعة لمعيار ليكر 

 إاألجرزي اإللكترونية ف  االنتواء واالنعزا  األسري

 

 مدى وجود اثار صحي  على األطفال باستخدام األجهزة االلكتروني  المحور الخامس:

مدى وجود اثار صحي  ( المتوسطات الحسابي  واالنحرافات المعياري  لتوزيع أفراد العين  على عبارات محور 2-1جدول )

 .سالب  على األطفال باستخدام األجهزة االلكتروني 

االنحراف  المتوسط العبارة

 المعياري

 درج  الموافق  الوزن النسبي

اللعى  بىاألجرزي أرح بأ  تقديم وجبة التعام البن  أءناء ممارسة 

 اإللكترونية ماخزاً له لألكاإ
 متوستة 56.8 1.29 2.84

اعتقد بىأ  ممارسىة ابنى  للعى  بىاألجرزي اإللكترونيىة يى ءر على  

 جرامه العلب إ
 كبيري جداً  86.4 0.85 4.32

تنىىىاو  ابنىىى  لوجباتىىىه التذاهيىىىة أءنىىىاء ممارسىىىة اللعىىى  بىىىاألجرزي 

 كبيري جداً  84.4 0.95 4.22 اإللكترونية يعرضه للسمنةإ

قد ي دي قضاء ابن  لوقت دويىا أمىام األجرىزي اإللكترونيىة إلى  

 يلر التبو  وعدم الذهاب لقضاء ياجتهإ
 كبيري 77.2 1.07 3.86

 
 كبيري 76.20 1.04 3.81

ال دو  أعاله عباري عت المتوستا  الاسابية واالنارافا  المعيارية واألوما  النسبية ودرجا  الموافقة لعبارا  ماور 

( يقع بداخا 5مت  94إ3وجود اءار صاية سالبة عل  األدخا  باستخدام األجرزي االلكترونية، فن د أ  المتوس  العام بلء  

( مما يعن  أ  أفراد العينة موافقيت بدرجة كبيري على  مىدح وجىود 40إ2إل   20إ3الخئة الرابعة لمعيار ليكر  الخماس   

 اءار صاية سالبة عل  األدخا  باستخدام األجرزي االلكترونيةإ

 

   .مدى تأثير استخدام األطفال لألجهزة اإللكتروني  على قصور االنتباه وفرط الحرك المحور السادس: 

مدى تأثير استخدام األطفال ( المتوسطات الحسابي  واالنحرافات المعياري  لتوزيع أفراد العين  على عبارات محور 2-1جدول )

 .لألجهزة اإللكتروني  على قصور االنتباه وفرط الحرك 

االنحراف  المتوسط العبارة

 المعياري

 درج  الموافق  الوزن النسبي

اإللكترونيىىة وال يىىدير وقتىىه ابنىى  فوضىىوي عنىىد اسىىتخدامه لألجرىىزي 

 بشكا جيدإ
4.00 1.04 80 

 كبيري

 كبيري  83.2 0.91 4.16 ال يشعر ابن  بالملا عت استخدامه لألجرزي اإللكترونيةإ 



 

 
 

 

 

 

يتاىىدث ابنىى  بألخىىاظ غيىىر الهقىىة وبتريقىىة غيىىر لبقىىة عنىىد ممارسىىته 

 للع  باألجرزي اإللكترونيةإ
3.51 1.16 70.2 

 كبيري 

لتعليمىىا  وأوامىىر والديىىه عنىىد اسىىتخدامه لألجرىىزي ال يسىىت ي  ابنىى  

 اإللكترونيةإ
3.52 1.18 70.4 

 كبيري 

 
 كبيري 75.95 1.07 3.80

 ال دو  أعاله عباري عت المتوستا  الاسابية واالنارافا  المعيارية واألوما  النسبية ودرجا  الموافقة لعبىارا  ماىور مىدح

( يقىع 5مىت  90إ3فن ىد أ  المتوسى  العىام بلىء   ،تأءير استخدام األدخا  لألجرزي اإللكترونية عل  قلور االنتباه وفىرد الاركىة

تىأءير ( مما يعن  أ  أفراد العينة موافقيت بدرجىة كبيىري على  مىدح 40إ2إل   20إ3بداخا الخئة الرابعة لمعيار ليكر  الخماس   

 إاإللكترونية عل  قلور االنتباه وفرد الاركةاستخدام األدخا  لألجرزي 

 السادو الخامس الرابع الثالي الثان  األو  المتتيرا  

T 
مستوى 

 الدالل 
T 

مستوى 

 الدالل 
T 

مستوى 

 الدالل 
T 

مستوى 

 الدالل 
T 

مستوى 

 الدالل 
T 

مستوى 

 الدالل 

صف  ولي 

 األمر
1.686 .093 .462 .644 3.652 .000 .979 .328 1.113 .266 1.237 .217 

 F 
مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 

 282. 1.268 263. 1.316 020. 2.963 012. 3.261 326. 1.164 036. 2.600 العمر

 F 
مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 

الحال  

 االجتماعي 
.445 .641 .705 .495 1.503 .224 .442 .643 1.843 .160 2.690 .069 

 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 

عدد 

 األطفال
.597 .617 .257 .856 1.758 .155 2.220 .085 .256 .857 1.045 .372 

 
T 

مستوى 

 الدالل 
T 

مستوى 

 الدالل 
T 

مستوى 

 الدالل 
T 

مستوى 

 الدالل 
T 

مستوى 

 الدالل 
T 

مستوى 

 الدالل 

الحال  

 المهني 
-.508 .612 -.394 .694 1.013 .311 -.564 .573 .744 .457 .724 .470 

 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 



 

 
 

 

 

 

 

مىىت العبىىاري ذا  المتوسىى  األكبىىر  وبنىىاء علىى  المتوسىىتا  الاسىىابية واالنارافىىا  المعياريىىة تىىم ترتيىى  العبىىارا  تنامليىىاً إبتىىداءً 

وانتراء بالعباري ذا  المتوس  األصتر ييي ن د أ  العباري ال يشعر ابن  بالملا عت استخدامه لألجرىزي اإللكترونيىة( فى  بدايىة 

 يىدير ( ودرجة موافقة كبيري، ومت ءم العباري  ابن  فوضوي عند استخدامه لألجرزي اإللكترونيىة وال46إ2الترتي  بمتوس  بلء  

( ودرجىىة موافقىىة كبيىىري، تليرىىا العبىىاري  ال يسىىت ي  ابنىى  لتعليمىىا  وأوامىىر والديىىه عنىىد 00إ2وقتىىه بشىىكا جيىىد( بمتوسىى  بلىىء  

( ودرجىىة موافقىىة كبيىىري، وأخيىىراً العبىىاري  يتاىىدث ابنىى  بألخىىاظ غيىىر الهقىىة 54إ3اسىىتخدامه لألجرىىزي اإللكترونيىىة( بمتوسىى  بلىىء  

 ( ودرجة موافقة كبيريإ54إ3ته للع  باألجرزي اإللكترونية( بمتوس  بلء  وبتريقة غير لبقة عند ممارس

 

 الفروق بين المتغيرات الشخصي  في محاور أداة الدراس : .1.1

الغرض من هذا االختبار معرف  مدى تأثير المتغيرات الشخصي  في اإلجاب  عن أداة الدراس  وذلك ألن بعض المتغيرات 

 هرياً عند اإلجاب  عن كل متغير على حدة وهي كما يلي:الشخصي  قد تحدث فرقاً ظا

بينت نتاهج ال دو  أعاله أ  أنه ال توجد فروم ذا  داللة إيلاهية بيت متوست  متتير  صخة ول  األمر( ف  مااور أداي 

مستوح أكبر مت ( المقابلة لكا ماور ييي ن دها بلتت Tالدراسة وذلك مت خال  قيمة مستوح الداللة االيلاه  الختبار  

( ما يعن  أ  متتير صخة ول  األمر  أب / أم( ال ي ءر عل  اختيارا  مااور أداي الدراسة  أي تتقارب االست ابا  05إ0 

 بايي ال يوجد فرم بينرا(إ

أداي بينت نتاهج ال دو  أعاله أنه ال توجد فروم ذا  داللة إيلاهية بيت متوستا  متتير  الاالة االجتماعية( ف  مااور 

( المقابلة لكا ماور ييي ن دها بلتت مستوح أكبر مت Fالدراسة وذلك مت خال  قيمة مستوح الداللة االيلاه  الختبار  

( ما يعن  أ  متتير الااال  االجتماعية ال ي ءر عل  اختيارا  مااور أداي الدراسة  أي تتقارب االست ابا  بايي ال 05إ0 

 يوجد فرم بينرا(إ

 محاور بناء على المتوسطات الحسابي :ترتيب ال .1.1

 ( ترتيب المحاور وفقاً للمتوسطات الحسابي 2-1جدول )

 المتوسط  المحور
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب 

 5 67 1.03 3.35 مدح تأءير استخدام األجرزي االلكترونية عل  التاليا الدراس  لألدخا 

 2 76.85 0.98 3.84 االلكترونية ف  السلود العدوان  لألدخا مدح تسب  استخدام األجرزي 

المستوى 

 التعليمي
.446 .776 1.618 .169 1.619 .169 .439 .781 3.014 .018 .990 .413 

 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 

الدخل 

 الشهري
.451 .771 1.291 .273 .900 .464 1.173 .322 2.871 .023 1.589 .176 



 

 
 

 

 

 

أءر المستوح التعليم  واالقتلىادي للوالىديت فى  تىوفير أجرىزي الكترونيىة 

 ألدخالرم
3.03 1.14 60.65 6 

 1 80.5 0.99 4.03 مدح تأءير األجرزي اإللكترونية ف  االنتواء واالنعزا  األسري

 3 76.2 1.04 3.81 األدخا  باستخدام األجرزي االلكترونيةمدح وجود اءار صاية عل  

مىىدح تىىأءير اسىىتخدام األدخىىا  لألجرىىزي اإللكترونيىىة علىى  قلىىور االنتبىىاه 

 وفرد الاركة
3.38 1.07 75.95 4 

  72.86 1.04 3.64 المااور ككا

 

 

 

 النتائج والتوصيات .1

 النتائج .1.1

 نتائج المتغيرات الشخصي :

سىنة فىأكثر(  24بداخا الخئىة  (، وأعمارهم ف  غالبرا %5إ14أظرر  النتاهج أ  غال  أفراد العينة بلخة أب بنسبة بلتت  

(، %4إ54أدخىىىا ( بنسىىىبة   3-4(، وغىىىالبرم بعىىىدد أدخىىىا   %6إ95(، وباىىىاال  اجتماعيىىىة متىىىزوجيت بنسىىىبة  %1إ51بنسىىىبة  
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م مدى تأثير استخدا
ة األجهزة االلكتروني
على التحصيل 
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ام مدى تسبب استخد
ة األجهزة االلكتروني
ي في السلوك العدوان

لألطفال

أثر المستوى 
ادي التعليمي واالقتص
ير للوالدين في توف

أجهزة الكترونية 
ألطفالهم

مدى تأثير األجهزة 
اإللكترونية في 

االنطواء واالنعزال 
األسري

مدى وجود اثار 
صحية على األطفال
باستخدام األجهزة 

االلكترونية

م مدى تأثير استخدا
األطفال لألجهزة 
اإللكترونية على 

رط قصور االنتباه وف
الحركة



 

 
 

 

 

 

وغىالبيترم بمسىتوح دخىا بلىء  (،%4إ56ليمى  فى  التالى  جىامع  بنسىبة  (، بمسىتوح تع%13وياالترم المرنية  أعما( بنسىبة  

 (إ%4إ65فأكثر( بنسبة   40000 

 نتائج المحاور:

مىىدح تىىأءير اسىىتخدام األجرىىزي االلكترونيىىة علىى  التالىىيا وضىىات النتىىاهج أ  أفىىراد العينىىة مىىوافقيت بدرجىىة كبيىىري علىى  أ

  ، وتتمثا ف  أهم العناصر التالية:الدراس  لألدخا 

 تساعد األجرزي اإللكترونية اآلباء ف  تاما صعوبا  العملية التعليمة 

 ممارسة ابن  للع  باألجرزي اإللكترونية لساعا  دويلة يقلا مت دافعية التعلم لديهإ 

 وتتمثا فى مدح تسب  استخدام األجرزي االلكترونية ف  السلود العدوان  لألدخا  أفراد العينة موافقيت بدرجة كبيري عل  

  اهم العناصر التالية:

 ممارسة ابن  للع  باألجرزي اإللكترونية ي دي إل  اإلدما  اإللكترون إ 

 أءناء ممارسة ابن  للع  باألجرزي اإللكترونية يلبح ياد المزاجإ 

يىة أءر المستوح التعليم  واالقتلادي للوالديت ف  توفير أجرزي الكترونأوضات النتاهج أ  موافقيت بدرجة متوستة عل  

 ، وتتمثا ف  أهم العناصر التالية:ألدخالرم

  وجود األجرزي اإللكترونية ضروري ف  الاياي اليومية البن 

 أقوم بتوفير األجرزي اإللكترونية البن  يت  ال يشعر بالنقص أمام أقرانهإ 

 ،االنتىواء واالنعىزا  األسىريمدح تأءير األجرزي اإللكترونية فى  بينت النتاهج أ  أفراد العينة موافقيت بدرجة كبيري عل  

  وتتمثا ف  أهم العناصر التالية:

   استخدام ابن  لألجرزي اإللكترونية يضع  التواصا مع األسري والم تمع الماي 

 أرح أ  قضاء ابن  لساعا  دويلة مع األجرزي اإللكترونية يضع  الاوار والتعبير لديهإ 

، مدح وجود اءار صاية عل  األدخا  باستخدام األجرىزي االلكترونيىة  أوضات أ  أفراد العينة موافقيت بدرجة كبيري عل

 هم العناصر التالية:أوتتمثا ف  

  اعتقد بأ  ممارسة ابن  للع  باألجرزي اإللكترونية ي ءر عل  جرامه العلب 

 تناو  ابن  لوجباته التذاهية أءناء ممارسة اللع  باألجرزي اإللكترونية يعرضه للسمنةإ 

مىدح تىىأءير اسىتخدام األدخىىا  لألجرىزي اإللكترونيىىة على  قلىىور أفىراد العينىىة مىوافقيت بدرجىىة كبيىري علىى   اهج أ وضىات النتىىأ

 وتتمثا ف  أهم العناصر التالية: ،االنتباه وفرد الاركة



 

 
 

 

 

 

 ابن  فوضوي عند استخدامه لألجرزي اإللكترونية وال يدير وقته بشكا جيدإ 

  لألجرزي اإللكترونيةإال يشعر ابن  بالملا عت استخدامه 

   مىىدح تىىأءير اسىىتخدام األجرىىزي هنىىاد فروقىىاً ذا  داللىىة إيلىىاهية بىىيت متوسىىتا  أعمىىار أفىىراد العينىىة فىى  الماىىاور

أءر المستوح التعليم  واالقتلادي للوالىديت فى  تىوفير أجرىزي الكترونيىة ، االلكترونية عل  التاليا الدراس  لألدخا 

  (إ05إ0( عند مستوح داللة ايلاه   إللكترونية ف  االنتواء واالنعزا  األسريمدح تأءير األجرزي ا، ألدخالرم

  مدح وجود اءار صىاية على  األدخىا  ذا  داللة إيلاهية بيت متوستا  المستويا  التعليمية ف  ماور  توجد فروم

  (إ 05إ0( عند مستوح داللة ايلاه   باستخدام األجرزي االلكترونية

 

 التوصيات:. 1.1

  مشاركة االدخا  ف  وضع قواعد خاصة يو  االستخدام السليم واآلمت لل رام مثا تاديد الوقت والمكىا  والمىدي

 المسموح براإ 

  مسىىاعد االدخىىا  علىى  تعلىىم كيخيىىة الاخىىاظ علىى  خلوصىىية المعلومىىا  الشخلىىية خاصىىةً مىىت التربىىاء، فىىبعض

 األشخاص ليسوا كما يدعو إ 

 واللىور ومقىادع  يذفىه الرسىاهااإلنترنت يبق  على  اإلنترنىت ومىت اللىع   تذكير األدخا  بأ  ما يادث عبر

 الخيديوإ

  اآلخريت  مع أي معلوما بتعليم االدخا  أ  ياترموا داهًما المعلوما  الشخلية لألصدقاء والعاهلة وأال يشاركوا

 قد تسب  لرم إيراج أو أذحإ 

 ترنت ف  التواصىا السىليم ويىا الواجبىا  والتواصىا مىع تعويد االدخا  ف  ست الدراسة االستخدام االي اب  لألن

 معلميرمإ  

  عدم ترد االدخا  يعبثو  بأجرزي اآلخريت أو مااوالترم للوصو  لمعلوما  خاصة برمإ 

  عدم ترد االدخا  يتناولو  دعامرم أءناء ممارساترم االلعاب االلكترونية عبر االجرزيإ 

 

 والمصادر المراجعقائم  . 2

 المراجع العربي :. 1.2

 الكويىت:( التاديا  والتتيرا  الت  يعانو  منرىا الولىديت مىع أبنىاهرم الىذيت هىم فى  سىت مبكىري، 4045 سليم  ،اللباح -

   التربيةإكلية  ،ال امعة الكويتية

كليىة  ،جامعىة الكويىت ،استراتي ية توظي  ال اهزي الذكية ف  م ا  تعليم التخىا، الكويىت (4045 خليخة  ،المزروع  -

 التربيةإ



 

 
 

 

 

 

(   التاديا  الت  تواجه اآلباء مع أبناهرم عند استخدام األجرزي الذكية، رسالة ماجستير مقدمة 4046يسيت   ،الرمل   -

 لل امعة األردنية بعما إ 

( تتبيقا  األجرزي الذكية إلداري المكتبىا  وملىادر المعلومىا  الشخلىية: دراسىة 4049الملري، أيمد يسيت بكر  -

مكاناترىىىا الخنيىىىة والوظيخيىىىة، الم لىىىة الدوليىىىة لعلىىىوم المكتبىىىا  والمعلومىىىا ، ال معيىىىة الملىىىرية للمكتبىىىا  مسىىىاية إل

 والمعلوما  واألرشي 

( األجرزي الذكية ونءارها االجتماعية مت وجرة نظر دالب المريلة الثانويةإ م لىة 4046الارب ، مشعا يست يميد   -

 ملر-القراءي والمعرفة

رسىالة دكتىوراه غيىر  ،(" بعض اآلءىار السىلبية لوسىاها التقنيىة الاديثىة على  سىلود األدخىا 4043  ،خالدالعقيا منيره  -

 الرياضإ ،منشوري جامعة اإلمام مامد بت سعود اإلسالمية

 ،مركىىىز اإلسىىىكندرية للكتىىىاب ،(" المكتبىىىا  العربيىىىة ونفىىىام تكنولوجيىىىا المعلومىىىا 4009  ،مكريىىىاالرمىىىادي أمىىىان   -

 اإلسكندريةإ

 القاهريإ ،دار التباعة المامدية" ،اسالمية ف  علم النخس العام قراءي(" 4992  ،امد عبد الخضياالقوم  م -

 (" المرجع البسي  ف  اسالي  تعديا السلود"إ4044  ،ايمدعدنا   ،الخسخوس  -

م لىة جامعىة  ،(" التىأءير السىلب  لوسىاها تكنولوجيىا االتلىا  الاديثىة على  تربيىة الىن ء"4049  ،خدي ىه ،العظاما  -

 فلستيتإ ،الن اح لألبااث

(" إي ابيىىا  وسىىلبيا  األلعىىاب اإللكترونيىىة ودوافىىع ممارسىىترا مىىت وجرىىة نظىىر 4043  ،العزيىىز هللا عبىىد الرىىدلا، عبىىد -

 ملرإ ،م لة القراءي ،دالب التعليم العام بمدينة الرياض

نية على  الاىوار والتواصىا مىع التخىا"، ("التاديا  الت  تخرضرا األجرزي اإللكترو4045  ،اللقعب ، مشاعا مامد -

 الم لة التربوية الدولية المتخللة، الرباد 

 ،م لىىة كليىىة اآلداب ،(" القلىىا لىىدح األدخىىا  مىىت مسىىتخدم  األلعىىاب اإللكترونيىىة4009 غىىانم، سىىتار جىىابر  ،العبىىودي -

 جامعة بتدادإ 

 بمرىارا  الىرو ماافظىة فى  االبتداهيىة بالمريلىة العلىوم معلمى  وعى  (إ4046  جبىر وال بىر، الكىريم  عبد الارب ، -

 المتخللةإ الدولية التربوية الم لة .والعشريت الاادي للقر  المتعلميت

 الرياضإ  ،دار الرشد ،(" تربية التخا ف  اإلسالم النظرية والتتبيا"4042  ،ونخرو  معبد السالالع م ، مامد  -

( تأءير اإلنترنت على  عالقىا  الشىباب االجتماعيىة 4009الريمت جعخر  إسماعيا، عخا  عبد هللا، عبد الريمت، عبد  -

السىىودا ، المىى تمر العلمىى  األو  األسىىري واإلعىىالم -واألسىىريةإ دراسىىة ميدانيىىة علىى  عينىىة مىىت شىىباب مدينىىة الخردىىوم

 وتاديا  العلر، القاهري

 ،وأختار، م تم التخولىة فى  عىالم متتيىراألدخا  والعولمة االفتراضية نما   ،معبد المنعبركا ، وجدي مامد وتوفيا  -

 الباريت 

الرواتى  الذكيىة على  األدخىا  مىت وجرىة نظىر  السلبية السىتخدام(" التأءيرا  4049إيما    ،تعبد الريمأسماء  ،باسم -

 إ واإللكترونيةاإلعالم قسم اللاافة المكتوبة  الودنية كليةاألمرا  غزي" جامعة الن اح 
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 :المستخلص

 الدراسة وقد استخدم ،أثر جائحة كورونا على العالقات داخل األسرة في المجتمع السعودي هدفت الدراسة إلى التعرف على

رئيسية لجمع بيانات الدراسة. وخلصت  كأداة، واستخدم االستبيان مفردة( 592من )تكونت عينة البحث . الوصفي التحليليمنهج ال

مستوى مرتفع للتأثير اإليجابي لجائحة كورونا على األسرة السعودية، ووجود مستوى متوسط للتأثير هناك  نتائج الدراسة إلى أن

متوسط للمشكالت األسرية الناتجة عن جائحة كورونا السلبي لجائحة كورونا على األسرة السعودية، باإلضافة إلى وجود مستوى 

داخل االسرة في المجتمع السعودي. كذلك عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 

نوات الزواج، عدد سعدد األطفال ووبالنسبة للتأثير اإليجابي والسلبي لجائحة كورونا على األسرة السعودية تعزي للمؤهل العلمي 

كذلك عدم وجود فروق بين متوسطات االستجابات حول أبرز المشكالت األسرية الناتجة عن جائحة كورونا داخل االسرة في 

 عدد سنوات الزواج.والمجتمع السعودي تعزي للمؤهل العلمي وعدد األطفال 

نقاشات المختلفة والمشاكل التي قد تقع بين االزواج كما أوصت الدراسة بمجموعة توصيات أهمها: اعتماد أسلوب الحوار في ال

وتعزيز اسلوب النقاش المنطقي واللجوء لطرف ثالث داعم لألزواج، والمحافظة على العالقات االجتماعية اإليجابية وإصالح 

ها اليومية التي يقوم بإضافة إلى تنظيم البرنامج اليومي مع تضمينه لألنشطة الرياضية  .العالقات السيئة ال سيما داخل األسرة

 .جميع أفراد األسرة معا  

 أثر، جائحة كورونا، العالقات داخل األسرة، المجتمع السعودي، منطقة نجران الكلمات المفتاحية: 
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The impact of the Corona pandemic on family relations in Saudi society 

)A field study on a sample of Saudi families in the Najran region( 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the impact of the Corona pandemic on family relations in Saudi 

society, and the study used the descriptive and analytical approach. The research sample consisted 

of (295) respondents and the questionnaire was used as the main tool for collecting study data. The 

results of the study concluded that there is a high level of the positive impact of the Corona 

pandemic on the Saudi family, and a medium level of the negative impact of the Corona pandemic 

on the Saudi family, in addition to the presence of a medium level of family problems resulting 

from the Corona pandemic within the family in Saudi society. Likewise, there are no statistically 

significant differences between the average responses of the respondents of the study sample with 

regard to the positive and negative impact of the Corona pandemic on the Saudi family attributable 

to the educational qualification, the number of children and the number of years of marriage, as 

well as the absence of differences between the average responses about the most prominent family 

problems resulting from the Corona pandemic within the family in society. Saudi consoles the 

educational qualification, the number of children and the number of years of marriage. 

The study also recommended a set of recommendations, the most important of which are: adopting 

the method of dialogue in the different discussions and problems that may occur between spouses, 

strengthening the method of logical discussion, resorting to a third party that supports spouses, 

maintaining positive social relations and repairing bad relations, especially within the family. In 

addition to organizing the daily program with its inclusion of the daily sporting activities that all 

family members do together. 

Keywords: Impact, Corona pandemic, Relationships within the family, Saudi society, Najran 

region. 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 المقدمة: . 1

لقد تركت جائحة كورونا آثارها الصحية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية على العالم أجمع بطريقة كبيرة؛ ما تسبب 

من األسر، ونتجت عنها مهددات وآثار نفسية ناجمة عن اضطرار الناس للحجر المنزلي في شلل وتعطيل مفاصل حياة كثير 

 وعدم قدرتهم على الخروج إال للضرورة، ومن أهم هذه المهددات اضطراب العالقات داخل األسرة

نمو الطفل  علىفالعالقات األسرية لها دور كبير في توثيق بناء األسرة وتقوية التماسك بين أعضائها ولها تأثيراتها 

وتربيته، وإيصاله إلى مرحلة التكامل واالستقالل، ويمتد أثر هذه العالقات إلى االستقرار النفسي والعاطفي للفرد بعد بلوغه 

 (.120، ص5202والقدرة على التكيف مع نفسه ومع أسرته ومع المجتمع )الثميري،

تفاعلية، يلعب المناخ االسرى دورا  مهما  في تنمية قدرات ومن خالل المناخ األسرى الذي ينشأ من العالقات األسرية ال

الفرد، إذ يحقق المناخ المالئم أهم مطالب النمو النفسي واالجتماعي بما يؤدى إلى تحقيق األمن النفسي والتوافق االجتماعي، ذلك 

لعب الفرد في كل ذلك يتأثر باألسرة، كما يألن الفرد في ظل هذا المناخ يتعلم التفاعل االجتماعي والمشاركة في الحياة اليومية، و

 (.414، ص5252المناخ األسرى المالئم دورا  أكثر أهمية في مواجهة الخبرات المؤلمة مثل جائحة كورونا )العليان،

وباجتياح كورونا العالم، فقد أثرت جائحة كورونا وما تالها من إجراءات احترازية وحجر صحي على كثير من الجوانب 

( إلى أنه وفي ظل أزمة كورونا، هناك عدم استقرار منزلي نتيجة 569، ص5252لألسرة السعودية، فيشير األسمري ) النفسية

لبعض الظروف المرافقة، فزاد القلق والضغط النفسي والتوتر، حيث طول مدة الحجر وتزايد أوقات الفراغ إلى جانب عدم 

، وهو ما فرض على األسرة القيام بدورها في الحد من تداعيات تلك استقرار الوضع المادي والقلق بشأن اإلصابة بالمرض

 الجائحة.

فالعالقة بين المرض واألسرة عالقة متبادلة، فكالهما يؤثر في اآلخر، وإصابة أحد افراد األسرة أو ترقب اإلصابة بأحد 

وتحاول األسرة من خالل أفرادها أن تتوافق األمراض الوبائية المعدية يخلق حالة من التوتر واالضطراب في العالقات األسرية، 

 (.022، ص5252مع المرض وتداعياته، بما يضمن استقرارها وسالمتها النفسية والصحية )الشربيني،

وفرض هذا التغير الذي أحدثته تلك الجائحة على الجميع أسلوب حياة جديدة تمثل في قضاء ساعات طويلة جدا  ومتواصلة 

هم، فكانت لهذه العزلة العديد من اإليجابيات والسلبيات على العالقات داخل االسرة، فالعزلة كمظهر من في المنزل من أفراد أسر

مظاهر السلوك اإلنساني لها تأثير خطير على شخصية االفراد وعالقتهم باآلخرين، خاصة عندما تفرض عليهم وال تكون نابعة 

 (.4، ص5252من قراراتهم الذاتية )أبو عيشة، 

كانت لتلك الجائحة آثارها على األسرة في المجتمع السعودي، فلم تقتصر اآلثار على الجوانب االقتصادية أو من هنا 

النفسية، بل شملت العالقات بين أفراد األسرة الواحدة، حيث أن القلق والخوف من المستقبل، وازدياد المسؤوليات والمهام األسرية؛ 

 .فرض كثير من الضغوط على األسرة

 



 
 
 
 

 
 

 

 مشكلة الدراسة: .1.1

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياته الخطيرة على مختلف جوانب األسرة االجتماعية، واالقتصادية 

والنفسية، والسلوكية، والتي منها زيادة العنف األسري والطالق وغيرها من مشكالت اجتماعية بدأت تطفو نتيجة األزمات 

من المجهول، ألنه وبحسب آراء كثير من الخبراء ال زال تفاصيل ومستقبل هذه الجائحة  االقتصادية والنفسية، وربما الخوف

 مجهوال .

( في معظم بلدان العالم، باتت األسر تعيش في أزمة كبيرة، وبالطبع 09وبعد تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

، إذ يمكن ألزمة مثل هذه أن تدمر العالقات األسرية، فقد أدت العزلة والوحدة التي فرضها الفيروس إلى تأثير متباين على األسرة

تكتشف األسر التي تقضي وقتها في فترة االزمة بأكملها في مكان واحد أنهم ليسوا في حالة جيدة كما اعتقدوا، وهو ما يؤدي إلى 

قات التفاعل والعالقات األسرية كثير من المشاكل والخالفات، أو تكون هذه األزمة فرصة عظيمة للعديد من األسر الستعادة عال

  (.029، ص5252الجيدة )العزي والجوهري،

وفي ضوء هذه الالئحة وما ترتب عليها من إجراءات احترازية هدفت لحماية المواطنين، وامتثال كثير من األسر 

 إال أن بعض الدراسات لإلجراءات والقرارات الصادرة من وزارة الصحة السعودية، واعتبارها البعض فرصة للتقارب األسري،

( 5252قد اشارت إلى تأثير جائحة كورونا السلبي على العالقات األسرية داخل المجتمع السعودي، كما بينت ذلك دراسة عبد هللا )

 (.5252والعزب والجوهري )

يجة القلق رية نتكما الحظ الباحث في ضوء عالقاته االجتماعية تأثر كثير من األسر بجائحة كورونا، تأثر العالقات األس

والخوف من المستقبل، وأن جلوس بعض األزواج لفترة أطول بالمنزل يجعلهم أكثر انفعاال ، وفي ضوء ذلك سعت الدراسة الحالية 

 على التعرف إلى تأثير جائحة كورونا على العالقات داخل األسرة في المجتمع السعودي.

 الدراسة:  أسئلة. 1.1

: ما أثر جائحة كورونا على العالقات داخل األسرة في المجتمع ي السؤال الرئيس التالييمكن تحديد مشكلة الدراسة ف

 السعودي؟

 ولإلجابة عن هذا التساؤل يلزم اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:

 ؟الدراسةما إيجابيات وسلبيات أزمة كورونا على العالقات داخل االسرة في المجتمع السعودي من وجهة نظر أفراد عينة  -0

 ما المشكالت األسرية الناتجة عن جائحة كورونا داخل االسرة في المجتمع السعودي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟ -5

هلل هناك فروق ذات داللة إحصللللللائية في تأثير جائحة كورونا على العالقات داخل االسللللللرة في المجتمع السللللللعودي تبعا   -0

 مستوى الدخل(؟)للمؤهل التعليمي، السن، عدد األبناء، 

 ما التصور المقترح للتخفيف من حدة تأثير جائحة كورونا على العالقات داخل األسرة في المجتمع السعودي؟ -4

 



 
 
 
 

 
 

 

 أهداف الدراسة:. 1.1

 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:

 الوقوف على إيجابيات وسلبيات أزمة كورونا على العالقات داخل االسرة في المجتمع السعودي. -0

 التعرف على أبرز المشكالت االسرية الناتجة عن جائحة كورونا داخل االسرة في المجتمع السعودي. -5

الكشلف عن الفروق ذات الداللة اإلحصلائية في تأثير جائحة كورونا على العالقات داخل االسرة في المجتمع السعودي تبعا   -0

 )للمؤهل التعليمي، السن، عدد األبناء، مستوى الدخل(.

 تصور مقترح للتخفيف من حدة تأثير جائحة كورونا على العالقات داخل األسرة في المجتمع السعودي.تقديم  -4

 أهمية الدراسة:. 1.1

 تبرز أهمية الدراسة الراهنة من خالل ما يلي:

 األهمية النظرية:

العالقات يمكن أن ينبأ تكمن أهمية الدراسة من أهمية العالقات االسرية على األبناء والزوجين، وأن أي خلل في تلك  -

 بمشكالت سلوكية ونفسية لدى الفرد.

إلقاء الضوء على التأثير االجتماعي لجائحة كورونا، خاصة وأن أغلب الدراسات تناولت التأثيرات االقتصادية دون  -

 النظر إلى تأثر العالقات األسرية بتلك الجائحة.

ة كورونا؛ بما يسمح بتقديم برامج إرشادية تعزز طرق تسلط الضوء على أهم المشكالت األسرية الناتجة عن جائح -

 مواجهة المشاكل األسرية الناتجة عن األمراض بوجه عام، خاصة األمراض الوبائية والمعدية.

 ندرة الدراسات في البيئة المحلية واألجنبية التي هدفت التعرف على تأثير جائحة كورونا على العالقات األسرية.  -

 األهمية العملية:

مكن أن تسهم نتائج البحث في تصميم البرامج اإلرشادية التثقيفية الخاصة بتقليل حدة المشكالت الناتجة عن سوء ي -

 العالقات األسرية في ظل جائحة كورونا داخل االسرة في المجتمع السعودي.

 ونا على العالقات داخلتأتي أهمية الدراسة العملية من أنها تقدم تصورا  مقترحا  للتخفيف من حدة تأثير جائحة كور -

 األسرة في المجتمع السعودي

 حدود الدراسة:. 1.1

 تقتصر الدراسة الحالية على المحددات اآلتية:

  .تقتصر حدود الدراسة في معرفة أثر جائحة كورونا على العالقة داخل األسرة في المجتمع الحدود الموضوعية

 السعودي. 

  .الدراسة المكانية على منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية.سوف تقتصر حدود الحدود المكانية 



 
 
 
 

 
 

 

 :ستكون حدود الدراسة البشرية في عينة عشوائية من األسر السعودية المقيمين في منطقة نجران  الحدود البشرية

 بالمملكة العربية السعودية.

  .م.5250-هـ 0445عام الدراسي هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني لل سيتم تطبيقالحدود الزمانية 

 مصطلحات الدراسة:. 1.1

 العالقات األسرية:

تعرف العالقات االسرية بانها تلك الجاذبية الوجدانية، والتفاعل بين األفراد، الذي يتحدد بكيفية اتصاالتهم )الصرايرة 

 (22، ص5202وآخرون،

سرة الواحدة، وتشمل العالقة الزوجية العالقة الثنائية بين األب واألم بأنها التفاعل المتبادل بين افراد اال ويعرفها الباحث إجرائيا  

من جهـة والعالقـة بين كـل منهما والطفـل الذي ينشـــأ في رعايتهما من جهة أخرى، كما تشـــمل العالقات التبادلية بين كل من 

 األخوة واألخوات".

 CoronavirusCovid 19فيروس كورونا: 

فصليلة واسلعة االنتشلار معروفة بأنها تسلبب أمراضلا  تتراوح من نزالت البرد الشلائعة إلى االعتالالت األشد فيروسلات كورونا 

( ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )السلللارس(. )منظمة الصلللحة MERSوطأة مثل متالزمة الشلللرق األوسلللط التنفسلللية )

 .(5252العالمية، 

 

 الخلفية النظرية للدراسة. 1

 :تمهيد

العالم وأوقفه فجأة في أنشطته اليومية في غضون أسابيع. أدت القيود المفروضة وتدابير  COVID-19اجتاح جائحة 

 (.5252اإلغالق إلى مستويات غير مسبوقة من التغييرات الجذرية الجماعية في طريقة الحياة والمعيشة. )بوهجي وأحمد، 

. عانت بعض العائالت من النزاعات وعدم -09COVIDي جائحة الـ  لقد تغيرت أشياء كثيرة في حياة العائلة منذ تفش

االستقرار وحتى الطالق بسبب الضغوط المدمرة المفاجئة واآلثار السلبية غير المباشرة التي جاءت نتيجة اإلغالق الصارم أو 

فأقامت روابط وترابط أقوى باستخدام التباعد االجتماعي. استغلت عائالت أخرى الفرص التي جلبها هذا الوباء وهذه الجائحة 

على العوائل وكيف تركز بعضها او تسهم  COVID-09تداعياته اإليجابية. ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير جائحة الـ 

 .اقتصاد الرعاية"؛ أخذة المجتمع السعودي كسياق“في نشر او استبدال خدمات وممارسات 

 :جائحة كورونا .1

في إحداث اضطراب هائل وتعطيل لسير الحياة في جميع الدول، ” 09-كوفيد“روس كورونا المستجد تسبّبت جائحة في

ومن ذلك إغالق المدارس والشركات واألعمال التجارية وبعض مجاالت العمل عن بُعد، ناهيك عن خفض الوظائف أو تقليصها 

، وكذلك حظر التجمعات العامة كبيرة العدد، إلى إلغاء في قطاعات أخرى. وأّدت القيود المفروضة على السفر الدولي والداخلي

ج وغيرها من المناسبات والفعاليات المجتمعية؛   أو إرجاء انعقاد المؤتمرات الرئيسة وحفالت التخرُّ



 
 
 
 

 
 

 

كنا  رلكن تأبى الحياة إال أن تستمر أنشطتها وأحداثها المعتادة على الرغم من كل هذه االضطرابات. ولّما كانت األُسرة تشّكل 

أصيال  ينبني عليه المجتمع السعودي، فقد بذل هذا المجتمع جهودا  حثيثة للتركيز على أولوية إتاحة الفرص الالزمة لألُسر خالل 

خير دليل على وضع هذه األولوية في بؤرة االهتمام.  –كمراسم الزواج  –هذه األزمة، ويُعّد تيسير إقامة المناسبات الحياتية المهمة 

قول إن األُسر هي أكثر األنماط االجتماعية القادرة على الصمود والتأقلم في عالم البشر؛ لهذا تبادر الحكومات إلى اغتنام ويمكن ال

الفرص السانحة للتأكيد على أهمية استقرار األُسر في المجتمع، فضال  عن مواءمة خدماتها في سبيل مؤازرة األُسر ودعمها في 

 .ظل األزمة الراهنة

النظر  وبإمعان، لذلك سلبيالوالبعض اآلخر يرى األثر  ةإيجابي عض أن أثر انتشار فيروس كورونا له دواعييرى الب

راد العالم سيؤثر علينا كأف نجد أن كل طرف مصيب في وجهة نظره، إذ إن تأثير انتشار كورونا كجائحة واجهت كل فرد من أفراد

التي نؤدي فيها أدوارنا الحياتية، بما فيها كزوج أو والد أو ابن أو أخ؛ ستختلف باختالف ، ومن ثمَّ سيكون تأثيره على عالقاتنا أيضا  

ويمكن توضيح كيفية تأثير انتشار جائحة كورونا على العالقات  .ما نمتلكه من خصائص شخصية ومهارات ومستوى نضج

 (.5252)عجوة،  :األسرية من خالل ما يلي

، أو لديهم فاألشخاص الذين يميلون لالكتئاب ختلف باختالف خصائصهم الشخصية،ة يإن تأثير انتشار الجائحة على نفسي .0

لى ع لحالة النفسية السيئة ستؤثر سلبا  مثل هذه االضطرابات تحت أي ظرف ضاغط يتوقع أن تزيد األعراض، وا

من يمتلك  أماألسرة. ا أفرادعلى تفاعالتهم مع اآلخرين بما في ذلك ي إدارة الضغوط، مما سيؤثر سلبا  مهاراتهم ف

ما م خصائص شخصية قوية؛ كالمرونة والصالبة النفسية، إضافة إلى المهارات، سيكون أكثر قدرة على إدارة الضغوط

راد مه كل طرف من دعم ومساندة ألفمن خالل تقوية العالقات بما يقدسهم بخلق أثر إيجابي يلغي األثر السلبي، بل قد ي

 .األسرة اآلخرين

ت التي فرضها ظرف انتشار الجائحة من تغير نظام حياتنا اليومية بإغالق أماكن العمل والمؤسسات التربوية إن التغيرا .5

 :واألماكن الترفيهية، قد يؤثر على العالقات األسرية بطرق عدة

عضاء أأطول مع بعضهم البعض ومن ثم فمن المتوقع أن تزيد التفاعالت بين يقضون وقتا  أفراد األسرة  أصبح؛ أولها

األسرة الواحدة على أمور عديدة مشتركة، مما يولد العديد من االختالفات كنتيجة الختالف قيم وخصائص وتفضيالت 

وأولويات ووجهة نظر كل شخص، واالختالف ليس مشكلة بل هو فرصة لمزيد من الخيارات وتوليد األفكار، وتنمية 

عرفة بعضنا البعض، وهذا يحدث إذا كنا كأفراد نمتلك الخصائص مهارات التفاوض وتقوية العالقات األسرية من خالل م

اإليجابية والمهارات المناسبة إلدارة االختالف كمهارات التواصل الفعال ومهارات التفاوض والذكاء الوجداني وغيرها، 

الختالفات ا والنضج المتمثل بالحكمة في اختيار استجابة معينة تناسب ظرف ووقت وشخص معين. ولكن قد تتحول تلك

إلى خالفات مدمرة وتتحول أصغر المشكالت إلى كوارث، بل قد يحولها بعض أفراد األسر، الذين تنقصهم الخصائص 

 .الشخصية اإليجابية والمهارات والنضج والمواقف اإليجابية كالمرح والمزاح، إلى كوارث تؤدي إلى تفسخ األسر

؛ إن عدم وجود مصادر أخرى )بما في ذلك أشخاص وأماكن وأنشطة( يستعين بها أفراد األسرة في التعامل مع ثانيهما

ما ينتج عن الظرف الضاغط من مشاعر وانفعاالت، يزيد من مسؤولية كل فرد باألسرة في تفهم األطراف األخرى، 

 فرد محدد؛ والقدرة على تقديم الدعم المناسب مع الخصائص العمرية والشخصية ل



 
 
 
 

 
 

 

وهذا يتطلب ما يسمى بالذكاء الوجداني، الذي كلما امتلكه أفراد األسرة أثّر ظرف انتشار جائحة كورونا إيجاب ا على 

 رية وكلما قل كان التأثير سلبيا .العالقات األس

واجتماعية مشكلة اجتماعية فحسب، بل يعتبر أيضا  ليس مشكلة طبية  09-أن كوفيد ( (Addati et al, 2018يُظهر 

ي كيفية ف اد األسرة بسبب افتقارهم للمعرفةمما خلق الخوف والذعر ألفر مرة،اقتصادية تتعامل معها العائالت المختلفة ألول 

ما يكون رب ذلك،التعامل مع نمط الحياة المفاجئ الذي أدى إلى تعطيل األعمال والتعليم والتواصل والحياة األسرية بأكملها. ومع 

إلى جانب معالجة  والتواصل؛قد جلب معه العديد من الفرص التي يمكن أن تعالج هشاشة العالقات األسرية  هذا االضطراب

 الحاجة إلى نوع جديد من اقتصاد الرعاية.

 فهم تأثير األوبئة على استقرار األسرة .1

البنية الكاملة لألسر أظهرت دراسة عن تأثير فيروس كورونا على األسر المصرية أن مثل هذا الفيروس يؤثر على 

ا  وطبقتها االجتماعية. كما لعب مستوى وعي األسر والسلوكيات الصحية والعوامل األسرية المتعلقة بالعدوى وطرق االنتقال دور 

 آخر في استقرار األسرة.

 هواياتوزيادة ممارسة ال األقنعة،واستخدام  السالمة،تعرضت معظم العائالت لضغوط الستخدام المزيد من ممارسات 

والقيام بالمؤتمرات اإللكترونية والتعلم اإللكتروني والقيام بمعظم حياتهم وأنشطة كسب العيش داخل  التلفزيون،ومشاهدة  المنزلية،

المنزل واألماكن الضيقة. أثرت قيود التباعد االجتماعي على عالقة األسرة ببقية المجتمع، أي انخفاض التنشئة االجتماعية، 

ول إلى الخدمات الصحية، والقدرة على عقد التجمعات في المناسبات مثل الخطوبة أو الزفاف، وفي الوقت نفسه وإمكانية الوص

 ,Woodruff) من التأثير على استقرار األسرة. التردد. وقد خلق هذا نوعا  جديدا  تعزيز وقت التواصل بين أفراد األسرة أو 

2020). 

 العالقات األسرية أثناء اإلغالق .1

وأجبر العديد من  مسبوقة،أعاد تشكيل العالقات األسرية بطرق غير  Covid-19أن جائحة  ,Liu)5252) رأى

عن أفراد األسرة اآلخرين. اقتضت الحياة في أقاربهم، وفي مناسبات أخرى بعيدا  بشكل أقرب مع  ديا  األشخاص على العيش جس

 .التباعد االجتماعي عزلتنا عن أصدقائنا والمجتمعات األوسعلكن إجراءات  عائالتنا،عزلة االتصال الوثيق والدائم مع 

أدى اإلغالق الكامل لجميع أفراد األسرة إلى البقاء في المنزل في وقت واحد، نظرا  إلغالق المدارس وإغالق المتاجر 

اد لي الناجم عن االقتصوإرسال الموظفين إلى منازلهم. أبرزها بيئة الحبس ذات الضغط العالي، جنب ا إلى جنب مع الضغط الما

 . وقد أدى ذلك إلى زيادة النزاعات الزوجية في مجتمعات معينة.Covid-19المثقل بفيروس 

 02إلى طلبات طالق غير مسبوقة، مما دفع الحكومة إلى فرض فترة تهدئة لمدة  COVID-19في الصين، أدى جائحة 

ا باعتبارها إلزامية في مقاطعات مختلفة. أدت النزاعا ا إلى زيادة حاالت العنف المنزلي خالل فترة اإلغالق. يوم  ت في الصين أيض 

حالة عنف أسري في األسبوع األول من الجائحة. في العنف المنزلي الهندي،  94222في جنوب إفريقيا، تم اإلبالغ عن أكثر من 

 تضاعفت اإلحصاءات خالل األسبوع األول من اإلغالق،



 
 
 
 

 
 

 

ا بن  في  ٪12من نفس النوع من العنف األسري في نفس الفترة. سجلت أستراليا زيادة بنسبة  ٪ 06سبة بينما سجلت فرنسا ارتفاع 

العنف المنزلي في األسابيع القليلة األولى من اإلغالق. في حاالت الصراع األقل حدة، وجد العديد من العائالت واألزواج أنفسهم 

 (.5252ترات القائمة. األمم المتحدة )يواجهون مشاكل جديدة، والتي ربما تؤدي إلى تفاقم التو

أدت الزيادة الحتمية في الضغوط االقتصادية، إلى جانب زيادة عدم اليقين، إلى وضع األسر تحت ضغط، باإلضافة إلى 

 (.5252)بوهجي وآخرون،  وضع عالقاتهم في اختبار حقيقي

أدى تراكم اإلجهاد الوبائي، إلى جانب ضغوط العمل من المنزل، مع زيادة وقت إغالق المدارس، والعزلة االجتماعية، 

هو زيادة عبء  COVID-19إلى زيادة السلوكيات التعسفية لدى بعض أفراد األسر. التحدي اآلخر الذي تواجهه العائالت خالل 

 .Power (2020)ت التعليم المنزليالرعاية نتيجة لتدابير الحجر الصحي وحاال

 التغيرات االجتماعية والسلوكية في العائالت .1

ا  هناك العديد من الظروف واالضطرابات التي تجبر العائالت على تغيير سلوكها خالل الوضع الطبيعي الجديد. نظر 

المستمرة على استقرار األسرة وما يتطور  لعدم تحديد نهاية الجائحة، هناك حاجة إلى المعالجة المستمرة لكل من اآلثار الوبائية

 بمرور الوقت.

أعطى التباعد الجسدي الكثير من الناس وخاصة الشباب المزيد من الفرص لتغيير تصورهم عن الحياة االجتماعية من 

دة بناء عالقات جديخالل االعتراف بأهمية قضاء الوقت مع أسرهم أوال  قبل أصدقائهم. كما أدى التجمع العائلي الطويل األمد إلى 

 ,Azarian (2020) التجربة.جلبت بيئة إيجابية وجعلت العديد من األطفال يشعرون بالسعادة واألمان واالسترخاء خالل هذه 

Szabo et al( .5252.) لتحقيق أقصى استفادة من وقت األسرة أثناء التباعد الجسدي، أكدSzabo, et al. (2020)  على أهمية

، يمكن أن تكون المشاركة في أنه على سبيل المثال كما يروندور مشاركة كل فرد من أفراد األسرة أثناء اإلغالق الجائحي. 

خاصة في هذا الوقت. يمكن أن يتأثر السلوك من خالل  الجماعية،تأطير سلوك األطفال أكثر فعالية من خالل هذه المشاركة 

لة من خالل مشاركة أفراد األسرة في بعض أدوات التعلم والتي يمكن أن تعمل مثل التطعيم ضد الممارسات اليومية المجدو

 .Buheji et al. (2020)التحديات المستقبلية السامة وغير اآلمنة. 

 العادات األسرية والمرونة أثناء اإلغالق .1

ا. على سبيل المثال، من األسرة مشاركة القيم المحددة و COVID-19تتطلب الحياة المرنة في أوقات  الحفاظ عليها مع 

عندما يشارك كل فرد من أفراد األسرة ويظهر التعاطف والتعاطف واإلبداع والود والمساعدة والفكاهة واالحترام؛ يتعلم باقي 

لمسبوق ا أفراد األسرة ويستوعبون أهمية هذه القيمة في الحياة. وبالتالي، فإن التواجد في بيئة محصورة خالل هذا الوقت غير

ا الستيعاب المرونة والحفاظ على قيم  ا فرص  والمرهق يمكن أن يشكل ضغط ا على العالقات األسرية، ولكن يمكن أن يجلب أيض 

 (.5252األسرة. )بوهجي وأحمد، 

 هناك العديد من االستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على العالقات األسرية صحية وإيجابية تحت سقف واحد.

 والعقلية،إن إدراك التحديات المحتملة وإيجاد طرق للحفاظ على الروابط الصحية وكذلك االعتناء بصحتنا الجسدية 



 
 
 
 

 
 

 

سيساعد في الحفاظ على العالقات األسرية قوية ومتصلة. للمساعدة في الحفاظ على العالقات األسرية اإليجابية والمرنة  

ية عمل على كيف نحتاج إلى بناء نموذج االتصال وتحسينه. يجب أن يركز نموذج األسرة المرن اجتماعية،أثناء وجودك في عزلة 

 .لتشجيع التواصل اإليجابي والمحترم في المنزل ووضع بعض القواعد والحدود أفراد األسرة معا  

 ن تظل هادئ ا عنديجب أن تتحدث األسرة عن األمور وأن تكون صادقة ومنفتحة مع بعضها البعض حول ما تشعر به وأ

ظهور التوترات. وبالتالي، يجب أن يكون أفراد األسرة منفتحين ومستعدين لتقديم تنازالت مع إظهار تقدير بعضهم البعض. جزء 

من مرونة األسرة هو إدراك الرسائل غير اللفظية ولغة الجسد. يمكن أن ينعكس الجزء األخير من مرونة األسرة عندما يعاني 

ا عن العائالت في هذا العزل التام أو وقت اإلغالق.أحد أفراد األ  سرة من موت أحد أفراد األسرة، داخل أو بعيد 

 التخفيف من اإلرهاق األسري .1

بعد شهور من تكاتف األسرة معا  بسبب جائحة كورونا، بدأت بعض العائالت تعاني من أعراض اإلرهاق. اليوم، تظهر 

اج يعانون، مع تآزر ال مفر منه يسلط الضوء على الشقوق في العالقات ويؤدي إلى زيادة العديد من التقارير واألبحاث أن األزو

 .طلبات الطالق في البلدان األخرى

كورونا، بدأت العديد من األسر تعاني من اإلرهاق األسري من  بعد عدة أشهر من أوامر البقاء في المنزل بسبب جائحة

 .فيف من اإلرهاق األسري، يجب على اآلباء التركيز على التشجيع والتفكير اإليجابيقضاء الكثير من الوقت معا . من أجل التخ

ومع ذلك، نظرا  ألن العديد من أفراد المنزل يشعرون بالتعب، يجب اتخاذ خطوات للتخفيف من اإلرهاق األسري من 

ف العالمات المبكرة لإلرهاق )إبراهيم خالل مشاركة المسؤوليات واستكشاف فرص التواجد معا ، واالبتعاد عن اإلرهاق واكتشا

 (.5252وآخرون، 

يظهر اإلرهاق أن أفراد األسرة يشعرون باإلرهاق الجسدي أو العاطفي، وبالتالي يشعرون أنهم غير قادرين على التعامل 

ن يساعد ضى، يمكن أمع المهام المعتادة وبالتالي يتضايقون بسهولة. في بعض الحاالت، أي عندما يتعين على األسرة رعاية المر

استخدام األخصائيين االجتماعيين في التعامل مع الوقت الصعب لتقليل اإلرهاق بسبب رعاية فرد معين من األسرة أو حتى بعد 

 (.5252)بكر وآخرون،  وفاتهم

 النسق االجتماعي: .7

ارتـبط المنظـور الوظيفي المعاصـر بنزعـة تطبيقية لمواجهـة مشـكالت التكيف وإعادة التـوازن االجتمـاعي لألنسـاق 

ـة علـى أن القــوى المكون يؤكدهـذا المنظـور علـى أن المجتمعـات تتجـه نحـو التــوازن، كمـا  ويؤكدالتـي يتكـون منهـا المجتمـع، 

 يالتدريج للتغيرم، كما أن كـل نظـام قابـل حدة االنحرافات والتوترات داخل النظا تخفيفل على للنظـام االجتمــاعي تعم

 (.5229)لطفي، والزيات،  المتطلبــــات التــــي تشــــبع رغبــــات أفــــراد المجتمــــعللحاجــــات و والمســــتمر طبقــــا  

التـي تـربط  درجـات االتفـاق الجمعـي تعبـر عـن درجـة التماسـكويذهب أصـحاب المنظـور الوظيفي إلـى أن أقصـى 

أفـراد المجتمـع بوحـدة عضوية تسـهم فـي تكامـل وحدات البناء االجتماعي وتساعد على تحقيق االستقرار االجتماعي عن طريق 

 عمليات التنشئة االجتماعية،



 
 
 
 

 
 

 

ويؤكد الوظيفيون على أن تقبل أفراد المجتمع للقواعد التي يسير عليها مجــتمعهم يؤدي إلــى اســتمرار وجــود هــذا  

المجتمــع حيث تكــون هنــاك الرغبــة عنــد غالبية أفـراد المجتمـع فـي إتبـاع أهـداف متشـابهة تسـاعد علـى تحقيق التكامـل 

وال شــك أن وجــود األهــداف المشــتركة بين أفــراد المجتمــع يؤدي إلــى خلــق العواطف المشتركة  واالسـتقرار االجتمــاعيين

ونجـد أن االتفـاق علـى القـيم هـو الـذي يربط أجـزاء المجتمـع مـع بعضـها  .الالزمة لتحقيق الوحدة العضوية للبناء االجتماعي

وين النظام االجتماعي العـام، وقـد نظـر الوظيفيون إلـى القـيم والمعتقـدات المشـتركة الـبعض، ويجعل من الممكن لهذه األجزاء تك

علـى أنهـا أسـاس النظـام االجتمـاعي العـام، وحـاولوا التعـرف على الطرق التي يحاول بها أعضاء المجتمع اكتساب هذه القيم 

 والمعتقدات المشتركة.

عـض النقـاط مـع النمـوذج التطـوري، وعلمـاء االجتمـاع الــذين يســتخدمون كما أن النموذج الوظيفي يتطابق فـي ب

عنـوه ا يوالــذي يعمل كل جزء فيـه علـى تأدية وظـائف الكـل، وهـذا مـ العضويةالمجتمــع بالحيــاة  يشبهون الوظيفيالنمــوذج 

زن والـذي ينظـر فيـه للمجتمـع علـى أنـه نسـق في وظيفة" والنموذج الوظيفي هو نوع من التـوا "حعنـدما يسـتخدمون مصطل

 (. 5225)جلبي،  التكيفتوازن دقيق وإذا لم يؤدي أحـد األجـزاء وظيفته كاملـة فـإن األجـزاء األخـرى سـوف تتوقـف عن 

ـق النسعـن "والذي يرى في مؤلفه  بارسونز،من أشهر الكتاب الذين تحدثوا في موضوع النسق االجتماعي المؤلف 

يقـوم فيـه األفـراد بأفعـال تجـاه بعضـهم الـبعض، وهـذه األفعـال عـادة مـا تكـون منظمـة  اجتماعيااالجتمـاعي" أن هنـاك نسـقا 

ـي المواقـف يتصــرفون بشـكل متشـابه ف مناسبـة أساليبفي االعتقاد فـي قيم معينة وفـي  سويا   يشتركونألن األفراد في النسق 

وهـذا مـا يحقـق االنتظـام فـي المجتمـع أو ما نسميه التوازن االجتماعي وهذا التوازن في غاية األهمية بالنسبة المتشـابهة، 

أســـلوبين همـــا: التنشـــئة االجتماعية، والضـــبط  طريقللمجتمـع، ويتحقـق هـذا األخيــر ويـــتم المحافظـــة عليـــه عـــن 

ن لبعضـهما الـبعض وهـدفهما جعـل األشـخاص فـي المجتمـع ينصـاعون للمعـايير التـي توجـد االجتماعي، واألسلوبين مكملي

بالنسـق االجتمـاعي فـإذا مـا فشـلت التنشـئة االجتماعية فـي جعل األشخاص يتبعون المعايير فإن الضبط االجتماعي يجبرهم على 

سـاق القيميـة ولكـن عليـه أن يخضـع لها ويتكيف معها، فإن حاول اإلنسان ذلك. واإلنسـان تجـده غيـر قـادر علـى تغييـر هـذه األن

(. وقد ذهب بارسـونز فـي نظريتـه عـن 5229تغيير هذه األنساق فإن المجتمع سيصاب بحالة مـن الالتوازن )لطفي والزيات، 

مشـكالته النوعيـة التـي تميـزه عـن غيـره  "النسـق االجتمـاعي" إلـى القـول بأن لكل مستوى من مستويات األنسـاق االجتماعية

من األنساق، فعندما تحدث بارسونز عن طريقة عمل النسق االجتماعي ذكر أن كل نسـق ال بد أن يجد حال لعدد من المشكالت، 

علـــى هـــذه أو أن يواجـه علـى األقـل أربـعة مشـكالت أو شـروط أساسية لكي يستمر في البقاء. وقـــد أطلـــق بارســـونز 

 المشـــكالت أو الشـــروط اســـم الملزمـــات الوظيفية أو المتطلبات الوظيفية وهي:

 التكيف 

 تحقيق الهدف 

 التكامـل 

 المحافظة على بقاء النمط وإدارة التوتر 



 
 
 
 

 
 

 

ة لوسائل االقتصاديويتطــــلب التكيـــف مــــع البيئـــة أن يقــــوم النســـق االجتماعــــي بتأميــــن التسهيالت وا

 .الضرورية لحياة أعضاء المجتمع، وتوزيعها من خالل النسق

بين أهـداف المجتمـع واالسـتخدام األمثل لموارد النسـق مـن أجـل  األولوياتويشير تحقيق الهدف إلى مشكلة تحديد 

بين  ةالداخليالمحافظة على العالقات االجتماعي وأجزاء النسق تحقيـق هـذه األهـداف، ويعنـي التكامـل ضـرورة التنسـيق بـين 

إلـــى ضـــرورة أن يتأكـــد المجتمع من أن  فتشيرالتـــوتر،  المحافظـــة علـــى الـــنمط وإدارةأمـــا مشـــكلة  .هذه األجزاء

رورة التعامل هذه المشكلة إلى ض ، كما تشيراالجتماعيةااللتزام الضروري بالقيم  لتحقيقأعضاءه تتوافر فيهم الخصائص المناسبة 

التـي  ةاالنفعاليالتـوترات  تـوتر وإدارةعلـى خفـض ال قادرينأعضـاء المجتمـع  يكونوالضـغوط، أي أن  الداخليةمـع التـوترات 

هـي: ة والوظيفية السـابقالمتطلبـات اليومية. ونجد أن الملزمـات و االجتماعيةيمكن أن تظهر بين األعضاء خالل التفاعالت 

عــد الـوظيفي ت التحليلالتـوتر، هـي مـن وجهـة نظـر  المحافظـة علـى بقـاء الـنمط وإدارةالهـدف، التكامل، و وتحقيقالتكيـف، 

الملزمـــات أو المتطلبـــات يؤدي إلـــى  ، ذلــك ألن الفشــل فــي إنجــاز هــذهاالجتماعيةاألنســاق  جميعفــي  وعالمية أساسية

ـرض النســـق االجتمـــاعي إلـــى االنهيار، وتشـــكل المتطلبـــات الوظيفيـــة مشـــاكل محـــددة يتعـــين علـــى األنســـاق تعــ

 االجتماعية حلهـــا مـــن أجـــل المحافظة على بقاء المجتمع.

لبـى إذا مـا أريد لـه البقـاء واالسـتمرار، ويرى بارسونز النظام االجتماعي للفعـل علـى اعتبـار أن لـه حاجـات ال بـد أن ت

وأنـه يتكـون مـن عـدد مـن األجـزاء التـي تعمـل لتلبية تلـك الحاجـات، وهـو يـرى أن كـل األنسـاق الحيـة تسـعى ألن تكـون فـي 

 (.0999حالـة التـوازن، حالـة مـن االستقرار والعالقات المتوازنة بين أجزائها المختلفة )كريب، 

 الدراسات السابقة: . 1

( للتعرف على عوامل البيئة األسرية كمنبئات للسلوكيات االبتكارية لمواجهة العزلة 5252هدفت دراسة أبو عيشة ) -

( مستجيب ومستجيبة من 522، وتكونت العينة من )09االجتماعية الناتجة عن الحجر الصحي المنزلي أثناء تفشي كوفيد

العربية السعودية، وقامت الباحثة ببناء مقياسين منفصلين أحدهما لقياس عوامل البيئة األسرية مدينة الطائف بالمملكة 

واآلخر لقياس السلوكيات االبتكارية للمستجيبين، وتبين من نتائج البحث ارتفاع مستوى أفراد عينة البحث على متغير 

 قالل والتآلف والتعبير عن المشاعر اإليجابية والسلبية،عوامل البيئة األسرية بمجاالتها المختلفة، مع ارتفاع مجال االست

وكذلك ارتفاع مستواهم على متغير السلوكيات االبتكارية لمواجهة العزلة االجتماعية أثناء الحجر الصحي المنزلي لــ 

كيات ين السلو، ووجدت عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين عوامل البيئة األسرية بمجاالتها المختلفة وب09كوفيد

، كما تبين أن مجالي )االلتزام باألنظمة العائلية والقيم 09االبتكارية لدى أفراد العينة أثناء الحجر الصحي المنزلي لــ كوفيد

الدينية، والتآلف والتعبير عن المشاعر اإليجابية والسلبية( هما أكثر المجاالت إسهاما في السلوكيات االبتكارية لدى أفراد 

، ولم توجد فروق تعزى لمتغيري العمر والنوع على متغيري عوامل البيئة 09أثناء الحجر الصحي المنزلي لــ كوفيدالعينة 

 األسرية أو السلوكيات االبتكارية.

( إلى التوصل لتصور مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية للحد من 5252هدفت دراسة عبد هللا ) -

 ناتجة عن جائحة كورونا لدي األسرة المصرية. المشكالت األسرية ال



 
 
 
 

 
 

 

( أسرة من المستفيدين من المؤسسات العاملة في المجال األسري 465تم تطبيق الدراسة على عينة عمدية مكونة من )

( أخصائي، تم اختيارهم بشكل 22بمحافظة قنا، وجميع األخصائيين االجتماعيين العاملين بتلك المؤسسات، وعددهم )

تبعت هذه الدراسة منهج المسح االجتماعي بنوعية )العينة والحصر الشامل(، وتم استخدام االستبيان كأداة لجمع عمدي. ا

 البيانات. 

لت الدِّراسة تحديد واقع المشكالت األسرية لدي األسرة المصرية، وأيضا توصلت الدراسة إلى تصور مقترح من  وقد توصَّ

 اعية للحد من المشكالت األسرية الناتجة عن جائحة كورونا لدي األسرة المصرية.منظور الممارسة العامة للخدمة االجتم

( التعرف على مستوى القلق من جائحة كورونا لدى المجتمع السعودي، وعالقته ببعض 5250هدفت دراسة الجهني ) -

( بنسبة 060(، عدد الذكور )192المتغيرات الديموغرافية )النوع والعمر(، وتم تطبيق الدراسة على عينة بلغ عدد أفرادها )

(، ولفحص فرضيات الدراسة صمم الباحث مقياس لتحديد %24.6( بنسبة )404( من العينة، وعدد اإلناث )42.4%)

الدراسة  البعد السلوكي(، وتوصلت نتاج -البعد النفسي -مستويات القلق من كورونا، وللمقياس ثالثة ابعاد )البعد المعرفي

لدى عينة الدراسة على الدرجة الكلية لألبعاد الثالثة، ودرجة متوسطة من القلق على البعد النفسي، على وجود قلق منخفض 

ودرجة منخفضة على البعد المعرفي والسلوكي، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا لمتغير النوع لصالح اإلناث، 

 العمرية األصغر.وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا  لمتغير العمر لصالح الفئة 

( دراسة هدفت إلى معرفة تأثير بعض المتغيرات األسرية )الدور في األسرة، العمر، 5252أجرت العزب والجوهري ) -

المستوى التعليمي، نوع الزواج، نمط العالقة الزوجية( على درجة أنماط االتصال الزواجي )بمكوناته ودرجته الكلية( 

". لدى عينة من األزواج والزوجات بمدينة جدة. 09د االجتماعي في أزمة "كوفيد خالل الحجر الصحي المنزلي والتباع

( زوجا وزوجة. وكشفت 522واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، ومقياس أنماط االتصال الزواجي وطبقت على )

للعمر  جات. يوجد تأثير دالالنتائج عن وجود تأثير دال إحصائيا لمتغير الدور في األسرة على النمط المثالي لصالح الزو

على أنماط المسترضى، واللوام، والمثالي، والدرجة الكلية لصالح المرحلة العمرية األكبر. يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير 

المستوى التعليمي على أنماط المسترضي، واللوام، والمثالي، والدرجة الكلية لصالح المستوى التعليمي المتوسط. يوجد 

ل إحصائيا لمتغير نوع الزواج على أنماط اللوام، والمشتت، والدرجة الكلية لصالح الزواج من غير األقارب. يوجد تأثير دا

تأثير دال إحصائيا لطبيعة العالقة الزوجية على أنماط المسترضي، واللوام، والمشتت، والدرجة الكلية لصالح العالقة 

حصائيا لنفس المتغير على النمط المنسجم، لصالح طبيعة العالقة الزوجية الزوجية غير المستقرة، بينما يوجد تأثير دال إ

 المستقرة.

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة. 1

 مقدمة: . 1.1

لتأثير جائحة كورونا على العالقات داخل األسرة في المجتمع السعودي تناول البحث في الفصول السابقة اإلطار النظري 

البحث الميداني من حيث المنهج المستخدم، ومجتمع البحث وعينته التي طبقت عليها األداة، تضمن هذا الفصل إجراءات يو

 وحساب صدقها وثباتها والمعالجة واألساليب اإلحصائية المتبعة لتحديد نتائج البحث وتفسيرها.



 
 
 
 

 
 

 

 ،لمجتمع السعوديأثر جائحة كورونا على العالقات داخل األسرة في اوهدف البحث في إطاره الميداني التعرف على 

 :ويمكن تناول هذه العناصر على النحو التالي

 منهج الدراسة:. 1.1

لمالئمته لطبيعة البحث وهو أحد الطرق العلمية لجمع البيانات، والذي يقوم  التحليلي اعتمد البحث على المنهج الوصفي

على استفتاء جميع أفراد مجتمع البحث، أو عينة كبيرة منه، بهدف وصف مشكلة البحث، من حيث طبيعتها ودرجة وجودها، وال 

فهم مشكلة  ل إلى استنتاجات علمية تسهم فييقف األمر عند حد وصف المشكلة، بل يتعدى ذلك إلى تحليل النتائج وتفسيرها للوصو

أثر جائحة كورونا على العالقات رصد ( بهدف 000ه، 0406البحث، والعمل على حلها أو التقليل من تأثيرها السلبي )السيد، 

 .داخل األسرة في المجتمع السعودي

 مصدرين أساسيين للمعلومات: وقد استخدم الباحث

 :جة اإلطار النظري إلى مصلللللادر البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية معال تمحيث  المصاااااادر الةانوية

واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسللللات السللللابقة التي تناولت موضللللوع الدراسلللللة، 

 والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

 :لدراسة كأداة لهذه ا من خالل االستبانة جمع البيانات األولية تملمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث  المصادر األولية

 صممت خصيصا  لهذا الغرض.

 مجتمع الدراسة:عينة و. 1.1

 ( أسرة سعودية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية.592يتمثل مجتمع الدراسة في عينة قصدية مكونة من )

 أداة الدراسة:. 1.1

ولتحقيق  .ف البحث في جانبه الميداني التعرف على أثر جائحة كورونا على العالقات داخل األسرة في المجتمع السعوديهد

أهداف الدراسة تم تصميم استبانة لجمع البيانات وفي ضوء مشكلة البحث وأهدافه باعتبارها وسيلة للحصول على المعلومات 

 :تكونت االستبانة من

 المؤهل التعليمي، العمر، عدد األبناء، مستوى الدخل(.) البيانات الشخصية للمستجيبين القسم األول:

 القسم الةاني: محاور الدراسة

 :وتكون هذا  إيجابيات وسلبيات جائحة كورونا على العالقات األسرية داخل االسرة في المجتمع السعودي، المحور األول

 ( فقرة05المحور من )

 وتكون هذا المحور  أبرز المشكالت األسرية الناتجة عن جائحة كورونا داخل االسرة في المجتمع السعودي، الةاني: المحور

 ( فقرة16من )



 
 
 
 

 
 

 

غير و، غير موافق، محايد، موافق، موافق بشدةوتم تطبيق هذه االستبانة وفق مقياس ليكرت الخماسي بدرجة موافقة )

 (.موافق بشدة

دل على الموافقة بدرجة كبيرة على ما ورد  2لفقرات االستبيان بحيث كلما اقتربت الدرجة من  2-0تم استخدام المقياس من 

 ( يوضح ذلك:5-0في العبارة والعكس صحيح، والجدول التالي )

 (: درجات المقياس المستخدم في االستبانة1-1جدول رقم )

 موافق بشدة  غير موافق بشدة االستجابة

 2 4 0 5 0 الدرجة

 

 خطوات بناء االستبانة

، "ثر جائحة كورونا على العالقات داخل األسرة في المجتمع السعوديللتعرف على "بإعداد أداة الدراسة  قام الباحث

 الخطوات التالية لبناء االستبانة: واتبع الباحث

ة منها في بناء االستباناالطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واالستفادة  .0

 وصياغة فقراتها.

 استشار الباحث عددا  من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد أقسام االستبانة. .5

 الفقرات التي تندرج تحت كل قسم من األقسام. تحديد .0

 االستبانة في صورتها األولية.  تصميمتم  .4

 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف. .2

 ( من المحكمين من ذوي االختصاص.0انة على )تم عرض االستب .6

في ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة والتعديل، لتستقر االستبانة في  .1

 (.0صورتها النهائية، ملحق )

 وثبات أداة الدراسة صدق

 االستبانة:أوال : صدق 

تمثيلها للمجتمع المدروس بشكل جيد، أي أن اإلجابات التي نحصل عليها من أسئلة االستبيان  االستبانةيعني صدق 

(، ويوجد العديد من االختبار التي تقيس صدق 04م: 5204تعطينا المعلومات التي وضعت ألجلها األسئلة )البحر والتنجي، 

 االستبانة أهمها:

 



 
 
 
 

 
 

 

 صدق آراء المحكمين "الصدق الظاهري": .1

عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين للتعرف على رأيهم في اعتمدت الدراسة على الصدق الظاهري؛ حيث تم 

مدي مناسبة عبارات االستبيان لموضوع الدراسة، ومدى وضوح ودقة صياغة العبارات وسالمتها لغويا، وبلغ إجمالي النسبة 

، وفي ضوء ذلك تم إجراء التعديالت المناسبة وتم بناء (%022( و)%92المئوية بالموافقة على عبارات االستبيان ما بين )

 (0االستبانة في صورتها النهائية. ملحق )

 صدق المقياس: .1

 02بتوزيع األداة على عينة استطالعية مكونة من  ات أداة الدراسة )االستبانة( قام الباحثللتأكد من مدى صدق وثب

قياس درجة انسجام كل فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية للمجال )العلي، . يقصد بصدق الممفردة من مفردات المجتمع

(، وقد تم التأكد من صدق االستبانة من خالل حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية 22، 5252

 للمجال التي تندرج تحته هذه الفقرة.

 االتساق الداخلي: .أ

 (إيجابيات وسلبيات أزمة كورونا على العالقات داخل االسرة في المجتمع السعودياالتساق الداخلي لمجال )نتائج  -

إيجابيات وسلبيات أزمة كورونا على العالقات ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال )5-0جدول )يوضح 

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى  ( والدرجة الكلية للمجال نفسه،داخل االسرة في المجتمع السعودي

 (إيجابيات وسلبيات أزمة كورونا على العالقات داخل االسرة في المجتمع السعوديوبذلك تعتبر فقرات مجال ) معنوية

 صادقة لما وضعت لقياسه.

 العالقات داخل االسرة في المجتمع السعوديإيجابيات وسلبيات أزمة كورونا على -(: نتائج االتساق الداخلي 1-1جدول رقم )

 الفقرات م

معامل 

بيرسون 

 االرتباط

القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

 0.001 0.559** زادت جائحة كورونا من األلفة االجتماعية بين أفراد االسرة.  .0

5.  
سلللللاهمت جائحة كورونا في الحد من سللللللوكيات االسلللللتهالك الغير ضلللللرورية 

 لألسرة.
2.651** 0.001 

 0.001 0.705** وجهت جائحة كورونا األسرة نحو السلوكيات الصحية السليمة.   .0

 0.001 **2.626 زادت جائحة كورونا من المشاركة في األعمال المنزلية بين أفراد االسرة.  .4

 0.001 0.734** قللت جائحة كورونا من التكاليف المادية واالقتصادية لألسرة.  .2

 0.001 **2.142 والمناقشات اإليجابية بين أفراد األسرة.ازداد الحوار األسري   .6

 0.001 **2.241 زادت جائحة كورونا من التوجه نحو الرياضة لدى أفراد األسرة  .1

 0.001 0.672** زادت جائحة كورونا من مشاركة أفراد األسرة لمشكالت بعضهم البعض.   .2
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 الفقرات م

معامل 

بيرسون 

 االرتباط

القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

 0.001 **2.146 أفراد األسرة.رفعت جائحة كورونا من مستوى الوعي الغذائي لدى   .9

 0.001 **2.125 زادت جائحة كورونا من ثقافة االدخار المادي ألفراد األسرة.  .02

 0.001 **2.600 زادت جائحة كورونا من الخالفات الزوجية.  .00

 0.001 **2.125 زادت جائحة كورونا من مستوى القلق النفسي بين أفراد األسرة.  .05

 .α=2.20االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  ** .α=2.22االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *

 

 (المشكالت األسرية الناتجة عن جائحة كورونا داخل االسرة في المجتمع السعودينتائج االتساق الداخلي لمجال ) -

المشكالت األسرية الناتجة عن جائحة كورونا )( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 3-3جدول )يوضح 

( والدرجة الكلية للمجال نفسه، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داخل االسرة في المجتمع السعودي

( ديوالمشكالت األسرية الناتجة عن جائحة كورونا داخل االسرة في المجتمع السعوبذلك تعتبر فقرات مجال ) معنوية

 صادقة لما وضعت لقياسه.

 المشكالت األسرية الناتجة عن جائحة كورونا داخل االسرة في المجتمع السعودي-(: نتائج االتساق الداخلي 3-1جدول رقم )

 الفقرات م
معامل بيرسون 

 االرتباط

القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

 0.001 **2.620 ضعف العالقات االجتماعية بين أفراد العائلة.  .0

 0.001 **2.602 عدم القدرة على استغالل أوقات الفراغ لدى أفراد األسرة.  .5

 0.001 0.660** تدخل غير مبرر من الزوج في األعمال المنزلية المتعلقة بالزوجة.  .0

 0.001 **2.612 غياب التواصل األسري أثناء فترة العزل المنزلي.  .4

 0.001 0.797** المشاحنات الغير مبررة بين أفراد األسرة.  .2

 0.001 **2.224 شعور أفراد األسرة بالقلق عند ظهور أعراض كورونا.  .6

 0.001 **2.205 سرعة االنفعال والغضب بين افراد األسرة.  .1

 0.001 **2.616 تأثر أفراد األسرة بالوضع االقتصادي في ظل الجائحة.  .2

 0.001 0.680** ازدياد الضغوط نتيجة العمل على منصة مدرستي.  .9

 0.001 **2.106 مشكالت نتيجة لفقدان الشهية أو اإلفراط في تناول الطعام.  .02

 0.001 0.613** ازدياد الوزن ومعاناة مع السمنة لدى أفراد األسرة  .00

 0.001 **2.262 زيادة احتياجات األسرة االقتصادية والمادية.  .05
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 الفقرات م
معامل بيرسون 

 االرتباط

القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

 0.001 0.790** االجتماعي.زيادة الخالفات بسبب إدمان أفراد األسرة لمواقع التواصل   .00

 0.001 0.745** توتر في العالقات بين أفراد األسرة في تعامالتهم اليومية.  .04

 0.001 **2.692 زيادة العنف األسري بين أفراد األسرة.  .02

06.  
ضعف التوازن في الحفاظ على األوقات العائلية واألوقات المخصصة للعمل 

 أو الدراسة.

**0.748 
0.001 

 .α=2.20االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  ** .α=2.22االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *

 Structure Validityالصدق البنائي  .ب

يعتبر الصلللدق البنائي أحد مقاييس صلللدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصلللول إليها، ويبين 

 محاور البحث بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة. مدى ارتباط كل محور من

 

 (: معامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبانة4-1جدول رقم )

 المحور
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 

  (.Sig)االحتمالية

إيجلابيلات وسلللللللبيلات أزملة كورونلا على العالقات داخل المحور األول: 

 .االسرة في المجتمع السعودي
**0.814 0.000 

المشللللللكالت األسللللللريلة الناتجة عن جائحة كورونا داخل  المحور الثلاني

 .االسرة في المجتمع السعودي
**0.727 2.222 

 .α=2.22االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *

 .α=2.20االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  **

 α= 2.22عند مسلللتوى معنوية يبين الجدول السلللابق أن جميع معامالت االرتباط في محوري االسلللتبانة دالة إحصلللائيا  

 وبذلك تعتبر محاور االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.

 ثبات االستبانة: ثانيا :  

 ثر من مرة تحت نفس الظروفيقصللللللد بثبات االسللللللتبانة أن تعطي هذه االسللللللتبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعها أك

والشلللروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االسلللتبانة يعني االسلللتقرار في نتائج االسلللتبانة وعدم تغييرها بشلللكل كبير فيما لو تم إعادة 

 توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة.

 من ثبات استبانة البحث من خالل ما يلي: تم التحققوقد 

 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ -



 
 
 
 

 
 

 

 طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة، وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي: تم استخدام 

 (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة5-1جدول رقم )

 الةبات* ألفا كرونباخمعامل  عدد الفقرات المحور

المحور األول: إيجلللابيلللات وسلللللللبيلللات أزملللة كورونلللا على 

 العالقات داخل االسرة في المجتمع السعودي.
12 0.784 0.885 

المحور الثاني المشكالت األسرية الناتجة عن جائحة كورونا 

 داخل االسرة في المجتمع السعودي.
16 0.824 0.908 

 0.934 0.873 28 جميع محاور االستبانة

 الثبات = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ* 

أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل محور. حيث كانت قيمة معامل ألفا ( 5-0) جدولتبين من النتائج الموضللحة في   

كانت قيمة الثبات لجميع فقرات االسلللتبانة (. وكذلك قيمة الثبات كانت مرتفعة لكل محور. حيث 2.210لجميع فقرات االسلللتبانة )

  ( وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع.2.904)

اسللتبانة البحث مما يجعلهم على ثقة تامة بصللحة االسللتبانة وصللالحيتها لتحليل النتائج من صللدق وثبات  تم التأكدوبذلك 

 .الدراسةواإلجابة على أسئلة 

 الدراسة:األساليب اإلحصائية المستخدمة في . 1.1

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

النسلب المئوية والتكرارات والمتوسلط الحسلابي: يسلتخدم هذا األمر بشلكل أسلاسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما  -0

 . وتفيد في وصف عينة البحث

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -5

( لقياس درجة االرتباط: يقوم هذا االختبار على دراسللة Pearson Correlation Coefficientارتباط بيرسللون )معامل  -0

 تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة. . وقدمتغيرينالعالقة بين 

( لمعرفة ما إذا كانت متوسللط درجة االسللتجابة قد وصلللت إلى درجة الحياد وهي T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -4

 أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة. 3

فروقات لمعرفة ما إذا كان هناك  (One Way Analysis of Variance – ANOVA) اختبار تحليل التباين األحادي -2

 ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

 

 

 

 

 

  االحصائي لبيانات الدراسة تحليلال. 1



 
 
 
 

 
 

 

 :تمهيد

، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة البحث تحليل البيانات واختبار فرضيات البحثيتضمن هذا الفصل عرضا  ل

  إليها وذلك بتحليل فقراتها.لتوصل واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم ا

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصللللائية للبيانات المتجمعة من اسللللتبانة البحث، إذ تم اسللللتخدام برنامج الرزم اإلحصللللائية 

 للحصول على نتائج البحث التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. (SPSS)للدراسات االجتماعية 

 (:17: 1117أبو ظبي،-االحصاءالمحك المعتمد في الدراسة )مركز 

 مستوى على الحسابية على ترتيب المتوسطات الباحث اعتمد االستجابة، مستوى على والحكم الدراسة نتائج لتفسير

 هو للدراسة، كما المعتمد المحك حسب الموافقة درجة الباحث وقد حدد مجال، كل في الفقرات ومستوى لالستبيان المجاالت

 التالي: الجدول في موضح

 (: المحك المعتمد في الدراسة1-1جدول )

 درجة الموافقة الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

 غير موافق بشدة 06إلى أقل من %-52من % 0.22إلى أقل من  0من 

 غير موافق 25إلى أقل من %-06من %  5.62إلى أقل من  0.22من 

 محايد 62إلى أقل من %-25من %  0.42إلى أقل من  5.62من 

 موافق 24إلى أقل من %-62من %  4.52إلى أقل من  0.42من 

 موافق بشدة 022إلى %-24من %  2.22إلى  4.52من 

 

 خصائص عينة الدراسة

  :المؤهل العلمي 

على مؤهل متوسط فأقل فئات وبلغ عدد افراد عينة الدراسة الحاصلين  4قسمت عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي الي 

 02.29فرد بنسبة  46من عينة الدراسة في حين بلغ عدد افراد عينة الدراسة الحاصلين على مؤهل ثانوي  %5.20أفراد بنسبة  6

من عينة الدراسة  %60.09فرد بنسبة  021بينما بلغ عدد افراد عينة الدراسة الحاصلين على مؤهل جامعي ، من عينة الدراسة %

 من عينة الدراسة.  %02.92فرد بنسبة  26عدد افراد عينة الدراسة الحاصلين على دراسات عليا  في حين بلغ

 ( توزيع عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي1-1جدول )

 % النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي م

 2.03 6 متوسط أو أقل 0

 15.59 46 ثانوي 5

 63.39 021 جامعي 0



 
 
 
 

 
 

 

 18.98 26 دراسات عليا 4

 111 191 المجموع

 

 بيانات عينة الدراسةالمصدر: 

 

 

 توزيع عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي(: 1-1شكل )

 

  :عدد االطفال 

فرد بنسبة  06فئات وبلغ عدد افراد عينة الدراسة الذين ليس لديهم أطفال  0قسمت عينة الدراسة وفقا لعدد األطفال إلى 

من  %52.04فرد بنسبة  62حين بلغ عدد افراد عينة الدراسة الذين لديهم طفل واحد أو طفلين من عينة الدراسة في  05.52%

 من عينة الدراسة. %61.46فرد بنسبة  099عينة الدراسة بينما بلغ عدد افراد عينة الدراسة الذين لديهم أكثر من طفلين 

 ( توزيع عينة الدراسة وفقا عدد األطفال1-1جدول )

 % النسبة المئوية التكرار عدد االطفال  م

 12.20 06 ال يوجد أطفال 0

 20.34 62 طفل أو طفالن 5

 67.46 099 أكثر من طفلين 0

 111 191 المجموع
 

 بيانات عينة الدراسةالمصدر: 

2% 16%

63%

19%

متوسط أو أقل ثانوي جامعي دراسات عليا



 
 
 
 

 
 

 

 

 ( توزيع عينة الدراسة وفقا لعدد األطفال1-1شكل )

  عدد سنوات الزواج 

سنوات في مدة الزواج  2فئات وبلغ عدد افراد عينة الدراسة األقل من  0قسمت عينة الدراسة وفقا لعدد األطفال إلى  

فرد  14سنوات في مدة الزواج  02إلى  2من عينة الدراسة في حين بلغ عدد افراد عينة الدراسة من  %04.95فرد بنسبة  44

فرد  011سنوات في مدة الزواج  02دد افراد عينة الدراسة الذين لديهم أكثر من من عينة الدراسة بينما بلغ ع %52.22بنسبة 

 من عينة الدراسة. %62بنسبة 

 ( توزيع عينة الدراسة وفقا لعدد سنوات الزواج1-1جدول )

 % النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الزواج م

 14.92 44 سنوات 2أقل من  0

 25.08 14 سنوات 02 – 2من  5

 60.00 011 سنوات 02أكثر من  0

 111 191 المجموع
 

 بيانات عينة الدراسةالمصدر: 

12%

20%68%

ال يوجد أطفال طفل أو طفالن أكثر من طفلين



 
 
 
 

 
 

 

 

 ( توزيع عينة الدراسة وفقا لعدد سنوات الزواج1-1شكل )

 

 الدراسةالنتائج المتعلقة بأسئلة 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول:أوال : 

 ؟داخل االسرة في المجتمع السعودي العالقاتالسؤال األول: ما إيجابيات وسلبيات أزمة كورونا على 

بيات إيجابيات وسل محورلإلجابة على هذا التساؤل تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات 

 (. 4-5، وكانت النتائج كما هي موضحة في جدول )أزمة كورونا على العالقات داخل االسرة في المجتمع السعودي

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لمحور إيجابيات وسلبيات أزمة كورونا على 1-1)جدول 

 العالقات داخل االسرة في المجتمع السعودي
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 % ع % ع % ع % ع % ع 

زادت 

جائحة 

من  كورونا

األلفة 

االجتماعية 

بين أفراد 

 االسرة.

100 25.3 136 46.1 39 13.2 11 3.7 9 3.1 4.04 0.95 0.808 

15%

25%60%

سنوات5أقل من  سنوات10–5من  سنوات10أكثر من 
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ساهمت 

جائحة 

كورونا في 

الحد من 

سلوكيات 

االستهالك 

الغير 

ضرورية 

 لألسرة.

96 24.3 138 46.8 28 9.5 26 8.8 7 2.4 3.98 1.00 0.797 

وجهت 

جائحة 

كورونا 

األسرة نحو 

السلوكيات 

الصحية 

 السليمة.

115 29.1 137 46.4 28 9.5 10 3.4 5 1.7 4.18 0.86 0.835 

زادت 

جائحة 

كورونا من 

المشاركة 

في األعمال 

المنزلية بين 

أفراد 

 االسرة.

95 24.1 146 49.5 33 11.2 15 5.1 6 2.0 4.05 0.91 0.809 

قللت جائحة 

كورونا من 

التكاليف 

المادية 

88 22.3 127 43.1 32 10.8 40 13.6 8 2.7 3.84 1.08 0.767 



 
 
 
 

 
 

 

ق  ــــرةالفقـــ
اف
و
م

دة
ش
ب

ق 
اف
و
م

 

يد
حا
م

ق 
اف
و
 م
ير
غ

ق  
اف
و
 م
ير
غ

دة
ش
ب

 

ي
اب
س
ح
ال
ط 
س
تو
لم
ا

 

ف
را
ح
الن
ا

 
ي
ار
عي
لم
ا

 

ي
سب
لن
 ا
ن
وز
ال

 % ع % ع % ع % ع % ع 

واالقتصادية 

 لألسرة.

ازداد 

الحوار 

األسري 

والمناقشات 

اإليجابية 

بين أفراد 

 األسرة.

79 20.0 155 52.5 33 11.2 23 7.8 5 1.7 3.95 0.92 0.79 

زادت 

جائحة 

كورونا من 

نحو التوجه 

الرياضة 

لدى أفراد 

 األسرة

95 24.1 137 46.4 39 13.2 18 6.1 8 2.7 4.01 0.94 0.803 

زادت 

جائحة 

كورونا من 

مشاركة 

أفراد 

األسرة 

لمشكالت 

بعضهم 

 البعض.

82 20.8 152 51.5 37 12.5 22 7.5 2 0.7 3.98 0.88 0.797 

رفعت 

جائحة 

كورونا من 

96 24.3 132 44.7 44 14.9 18 6.1 5 1.7 4.00 0.94 0.801 
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مستوى 

الوعي 

الغذائي لدى 

أفراد 

 األسرة.

زادت 

جائحة 

كورونا من 

ثقافة 

االدخار 

المادي 

ألفراد 

 األسرة.

75 19.0 113 38.3 57 19.3 43 14.6 7 2.4 3.70 1.08 0.74 

زادت 

جائحة 

كورونا من 

الخالفات 

 الزوجية.

30 7.6 70 23.7 95 32.2 91 30.8 9 3.1 3.07 1.04 0.614 

زادت 

جائحة 

كورونا من 

مستوى 

القلق 

النفسي بين 

أفراد 

 األسرة.

50 12.7 122 41.4 56 19.0 55 18.6 12 4.1 3.49 1.10 0.697 



 
 
 
 

 
 

 

ن م لجائحة كورونا على األسلرة السعوديةللتأثير اإليجابي وجود مسلتوي مرتفع ( 5-4تبين من خالل النتائج الواردة في جدول )

للتأثير وجود مسلللللتوي متوسلللللط كذلك أظهرت النتائج  0.910وجهة نظر أفراد عينة الدراسلللللة حيث بلغت قيمة المتوسلللللط العام 

 0.512من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط العام  لجائحة كورونا على األسرة السعوديةالسلبي 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الةاني:ثانيا : 

 ؟أبرز المشكالت األسرية الناتجة عن جائحة كورونا داخل االسرة في المجتمع السعوديما : الةانيالسؤال 

سرية المشكالت األ لمحورلإلجابة على هذا التساؤل تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات 

 (. 4-6وكانت النتائج كما هي موضحة في جدول ) ،السعوديالناتجة عن جائحة كورونا داخل االسرة في المجتمع 

المشكالت األسرية الناتجة عن جائحة لمحور حرافات المعيارية والوزن النسبي (: المتوسطات الحسابية واالن6-1جدول )

 كورونا داخل االسرة في المجتمع السعودي
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 % ع % ع % ع % ع % ع 

ضعف 

العالقات 

االجتماعية 

بين أفراد 

 العائلة.

18 4.6 69 23.4 68 23.1 125 42.4 15 5.1 2.83 1.04 0.566 

عدم القدرة 

على استغالل 

أوقات الفراغ 

لدى أفراد 

 األسرة.

29 7.3 118 40.0 56 19.0 81 27.5 11 3.7 3.25 1.08 0.649 

تدخل غير 

مبرر من 

الزوج في 

األعمال 

المنزلية 

المتعلقة 

 بالزوجة.

33 8.4 86 29.2 84 28.5 81 27.5 11 3.7 3.17 1.07 0.633 
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 % ع % ع % ع % ع % ع 

غياب 

التواصل 

األسري أثناء 

فترة العزل 

 المنزلي.

29 7.3 66 22.4 63 21.4 119 40.3 18 6.1 2.89 1.12 0.579 

المشاحنات 

الغير مبررة 

بين أفراد 

 األسرة.

36 9.1 81 27.5 74 25.1 94 31.9 10 3.4 3.13 1.09 0.626 

شعور أفراد 

األسرة بالقلق 

عند ظهور 

أعراض 

 كورونا.

106 26.8 138 46.8 30 10.2 15 5.1 6 2.0 4.09 0.92 0.819 

سرعة 

االنفعال 

والغضب بين 

 افراد األسرة.

32 8.1 109 36.9 82 27.8 63 21.4 9 3.1 3.31 1.02 0.662 

تأثر أفراد 

األسرة 

بالوضع 

االقتصادي في 

 ظل الجائحة.

74 18.7 123 41.7 43 14.6 48 16.3 7 2.4 3.71 1.08 0.742 

ازدياد 

الضغوط 

نتيجة العمل 

على منصة 

 مدرستي.

111 28.1 117 39.7 35 11.9 24 8.1 8 2.7 4.01 1.03 0.803 
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 % ع % ع % ع % ع % ع 

مشكالت 

لفقدان نتيجة 

الشهية أو 

اإلفراط في 

 تناول الطعام.

56 14.2 109 36.9 71 24.1 49 16.6 10 3.4 3.52 1.08 0.713 

ازدياد الوزن 

ومعاناة مع 

السمنة لدى 

 أفراد األسرة

59 14.9 115 39.0 62 21.0 51 17.3 8 2.7 3.56 1.07 0.713 

زيادة 

احتياجات 

األسرة 

االقتصادية 

 والمادية.

54 13.7 102 34.6 56 19.0 75 25.4 8 2.7 3.40 1.13 0.681 

زيادة 

الخالفات 

بسبب إدمان 

أفراد األسرة 

لمواقع 

التواصل 

 االجتماعي.

86 21.8 109 36.9 54 18.3 43 14.6 3 1.0 3.79 1.05 0.757 

توتر في 

العالقات بين 

أفراد األسرة 

في تعامالتهم 

 اليومية.

34 8.6 90 30.5 83 28.1 83 28.1 5 1.7 3.22 1.04 0.644 



 
 
 
 

 
 

 

ق  الفقـــــــــــرة
اف
و
م

دة
ش
ب

ق 
اف
و
م

 

يد
حا
م

ق 
اف
و
 م
ير
غ

 

ر 
غي

ق 
اف
و
م

دة
ش
ب

 

ي
اب
س
ح
 ال
ط
س
تو
لم
ا

ي 
ار
عي
لم
 ا
ف
را
ح
الن
ا

 

ي
سب
لن
 ا
ن
وز
ال

 % ع % ع % ع % ع % ع 

زيادة العنف 

األسري بين 

 أفراد األسرة.

25 6.3 40 13.6 95 32.2 106 35.9 29 9.8 2.75 1.08 0.550 

ضعف 

التوازن في 

الحفاظ على 

األوقات 

العائلية 

واألوقات 

المخصصة 

للعمل أو 

 الدراسة.

46 11.6 104 35.3 73 24.7 63 21.4 9 3.1 3.39 1.08 0.678 

وجود مسللللتوى متوسللللط للمشللللكالت األسللللرية الناتجة عن جائحة كورونا داخل ( 6-4من خالل النتائج الواردة في جدول )تبين 

، كما أظهرت النتائج أن 0.02االسللرة في المجتمع السللعودي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسللة حيث بلغت قيمة المتوسللط العام 

خل االسللرة في المجتمع السللعودي هي شللعور أفراد األسللرة بالقلق عند ظهور من اكثر المشللكالت الناتجة عن جائحة كورونا دا

، يليها مشللكلة ازدياد الضللغوط نتيجة %20.9ووزن نسللبي  4.29أعراض كورونا حيث احتلت المرتبة األولى بمتوسللط حسللابي 

  %22.0ووزن نسبي  4.20العمل على منصة مدرستي حيث احتلت المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

 اختبار فروض الدراسةلةا : ثا

جائحة لال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة للتأثير االيجابي الفرض األول: 

 (عدد سنوات الزواج –عدد األطفال  –تعزي للخصائص الشخصية لعينة الدراسة )المؤهل العلمي  كورونا على األسرة السعودية

 : نتائج الفرض األول(7-1ل )جدو

 الداللة االحصائية Fقيمة  التصنيف المتغير

 متوسط أو أقل المؤهل العلمي

0.118 2.922 
 ثانوي

 جامعي

 دراسات عليا



 
 
 
 

 
 

 

 ال يوجد أطفال عدد األطفال

 طفل أو طفلين 2.449 2.224

 أكثر من طفلين

 سنوات 2أقل من  عدد سنوات الزواج

 سنوات 02 – 2من  2.224 2.953

 سنوات 02أكثر من 

 

  جائحة كورونا لذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة للتأثير االيجابي تبين عدم وجود فروق

  2.22عند مستوى معنوية تعزي للمؤهل العلمي  على األسرة السعودية

  جائحة كورونا لذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة للتأثير االيجابي تبين عدم وجود فروق

  2.22عند مستوى معنوية تعزي لعدد األطفال  على األسرة السعودية

  لجائحة كورونا ي ابذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة للتأثير االيجتبين عدم وجود فروق

  2.22عند مستوى معنوية تعزي لعدد سنوات الزواج  على األسرة السعودية

جائحة لأفراد عينة الدراسة بالنسبة للتأثير السلبي بين متوسطات استجابات ال توجد فروق ذات داللة احصائية الفرض الةاني: 

 (عدد سنوات الزواج –عدد األطفال –راسة )المؤهل العلميتعزي للخصائص الشخصية لعينة الد كورونا على األسرة السعودية

 نتائج الفرض الةاني: (8-1جدول )

 الداللة االحصائية Fقيمة  التصنيف المتغير

 متوسط أو أقل المؤهل العلمي

2.649 0.584 
 ثانوي

 جامعي

 دراسات عليا

 ال يوجد أطفال عدد األطفال

 طفل أو طفلين 2.266 5.140

 أكثر من طفلين

 سنوات 2أقل من  عدد سنوات الزواج

 سنوات 02 – 2من  2.062 0.242

 سنوات 02أكثر من 

 

  تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة للتأثير السلبي لجائحة كورونا

 2.22العلمي عند مستوى معنوية على األسرة السعودية تعزي للمؤهل 



 
 
 
 

 
 

 

  تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة للتأثير السلبي لجائحة كورونا

 2.22على األسرة السعودية تعزي لعدد األطفال عند مستوى معنوية 

  تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة للتأثير السلبي لجائحة كورونا

  2.22على األسرة السعودية تعزي لعدد سنوات الزواج عند مستوى معنوية 

األسرية  ألبرز المشكالتالدراسة بالنسبة  أفراد عينةبين متوسطات استجابات ال توجد فروق ذات داللة احصائية الفرض الةالث: 

عدد  –تعزي للخصائص الشخصية لعينة الدراسة )المؤهل العلمي الناتجة عن جائحة كورونا داخل االسرة في المجتمع السعودي

 عدد سنوات الزواج( –األطفال

 نتائج الفرض الةالث: (9-1جدول )  

 الداللة االحصائية Fقيمة  التصنيف المتغير

 متوسط أو أقل المؤهل العلمي

0.604 0.613 
 ثانوي

 جامعي

 دراسات عليا

 ال يوجد أطفال عدد األطفال

 طفل أو طفلين 0.659 0.417

 أكثر من طفلين

 سنوات 2أقل من  عدد سنوات الزواج

 سنوات 02 – 2من  2.222 0.533

 سنوات 02أكثر من 

 

  أفراد عينة الدراسة بالنسبة ألبرز المشكالت األسرية بين متوسطات استجابات تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية

  2.22الناتجة عن جائحة كورونا داخل االسرة في المجتمع السعودي تعزي للمؤهل العلمي عند مستوى معنوية 

  أفراد عينة الدراسة بالنسبة ألبرز المشكالت األسرية تجابات بين متوسطات استبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية

  2.22الناتجة عن جائحة كورونا داخل االسرة في المجتمع السعودي تعزي لعدد األطفال عند مستوى معنوية 

  رية سأفراد عينة الدراسة بالنسبة ألبرز المشكالت األبين متوسطات استجابات تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية

  2.22الناتجة عن جائحة كورونا داخل االسرة في المجتمع السعودي تعزي لعدد سنوات الزواج عند مستوى معنوية 

 

 النتائج والتوصيات. 1

 النتائج: .1.1

 إلى العديد من النتائج، وهي:  الباحث لنتائج، وتفسيرها، توصلفي ظل تحليل ا



 
 
 
 

 
 

 

  كورونا على األسرة السعودية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.وجود مستوي مرتفع للتأثير اإليجابي لجائحة 

 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة وجود مستوي متوسط للتأثير السلبي لجائحة كورونا على األسرة السعودية. 

 ر من وجهة نظ وجود مستوي متوسط للمشكالت األسرية الناتجة عن جائحة كورونا داخل االسرة في المجتمع السعودي

 .أفراد عينة الدراسة

  أفراد عينة الدراسة بالنسبة للتأثير االيجابي لجائحة كورونا بين متوسطات استجابات عدم وجود فروق ذات داللة احصائية

  .على األسرة السعودية تعزي للمؤهل العلمي

   ورونا للتأثير االيجابي لجائحة كأفراد عينة الدراسة بالنسبة بين متوسطات استجابات عدم وجود فروق ذات داللة احصائية

  .على األسرة السعودية تعزي لعدد األطفال

  أفراد عينة الدراسة بالنسبة للتأثير االيجابي لجائحة كورونا بين متوسطات استجابات عدم وجود فروق ذات داللة احصائية

  .على األسرة السعودية تعزي لعدد سنوات الزواج

  أفراد عينة الدراسة بالنسبة للتأثير السلبي لجائحة كورونا بين متوسطات استجابات عدم وجود فروق ذات داللة احصائية

 .على األسرة السعودية تعزي للمؤهل العلمي

  اأفراد عينة الدراسة بالنسبة للتأثير السلبي لجائحة كورونبين متوسطات استجابات عدم وجود فروق ذات داللة احصائية 

  .على األسرة السعودية تعزي لعدد األطفال

  أفراد عينة الدراسة بالنسبة للتأثير السلبي لجائحة كورونا بين متوسطات استجابات عدم وجود فروق ذات داللة احصائية

  .على األسرة السعودية تعزي لعدد سنوات الزواج

  ينة الدراسة بالنسبة ألبرز المشكالت األسرية الناتجة أفراد عبين متوسطات استجابات عدم وجود فروق ذات داللة احصائية

  .عن جائحة كورونا داخل االسرة في المجتمع السعودي تعزي للمؤهل العلمي

  أفراد عينة الدراسة بالنسبة ألبرز المشكالت األسرية الناتجة بين متوسطات استجابات عدم وجود فروق ذات داللة احصائية

  .ة في المجتمع السعودي تعزي لعدد األطفالعن جائحة كورونا داخل االسر

  أفراد عينة الدراسة بالنسبة ألبرز المشكالت األسرية الناتجة بين متوسطات استجابات عدم وجود فروق ذات داللة احصائية

 .عن جائحة كورونا داخل االسرة في المجتمع السعودي تعزي لعدد سنوات الزواج

 التوصيات .1.1

 توصلت إليها الدراسة نوصي بما يلي: في ضوء النتائج التي

  باالعتماد على اساليب الحوار في النقاشات المختلفة والمشاكل التي قد تقع بين االزواج وتعزيز اسلوب النقاش المنطقي

 واللجوء لطرف ثالث داعم لألزواج.



 
 
 
 

 
 

 

  األسرةالمحافظة على العالقات االجتماعية اإليجابية وإصالح العالقات السيئة ال سيما داخل. 

 . اغتنام اللحظات القليلة مع من نحب وإسعادهم بأي شكل من األشكال، والتصالح معهم فورا 

   إقامة األنشطة الممتعة إلكترونيا  مع االلتزام بالوقاية والتباعد الجسدي، مثل الحفالت اإللكترونية ألعياد الميالد وعيد األم

 .وعيد المعلم

 لألنشطة الرياضية اليومية التي يقوم بها جميع أفراد األسرة معا   تنظيم البرنامج اليومي مع تضمينه. 

 التخاطب بأفضل األساليب والترحيب النابع من القلب، مع تعبير العيون ورفع الصوت قليال  في ظل ارتداء الكمامة. 

 ناك قة بحال لم يكن هاستغالل الشرفات كمساحات أساسية للقاء مع الجيران، والتنزه على سطوح المنازل في أوقات متفر

 .مساحات خضراء مفتوحة

  استشارة المختصين بالعلوم النفسية واإلرشاد األسري كبديل أساسي لحل المشكالت عن طريق الجداالت وفرض الرأي

 .بالقوة أو إزعاج الشريك بالعنف اللفظي وغير اللفظي

 النفسي باستمرار. البحث عن مصدر دعم نفسي واجتماعي، واللجوء ألهل االختصاص والتفريغ 

 تنفيذ النشاطات المشتركة كفالحة االرض وممارسة الرياضة وتنفيذ اعمال المنزل معا. 

  ممارسة تمارين التنفس والتمارين الرياضية المشتركة بين افراد االسرة وبإدارة التوتر والخوف والضغوطات والعناية

 بالنساء واألطفال.

 يط الضوء اعالميا على نماذج ايجابية في العالقات االسرية.إبعاد االطفال عن مصدر الخالفات وتسل 

 المراجع:. 7
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Juvenile Delinquency in Broken Families and the Role of the Social Worker in Reducing it 

(Applied Study on Social Workers in Juvenile Rehabilitation Centers in the Makkah Region) 
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 qamer_654@hotmail.com Email: 

 

 :مستخلص الدراسة

نحرا  األحداث في المؤدية إلالتكنولوجية(  ،االجتماعية خارج األسرة ،)األسةرية العواملهدفت الدراسةة ال  التعر  عل  ههم 

المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةةةةةا ي كةللةك دحديد ههم  ،جتمةاعي في مواجتتتةاودور االخصةةةةةةا ي اال ،األسةةةةةةر الم ككةة

داة الدراسةةة االسةةتبان  ك واسةةتخدمت  ،اعتمدت الدراسةةة عل  منتا المسةةج االجتماعيوقد  االجتماعي في مجال رعاية األحداث.

ز الت هيل الاةةامل التابعة لوزارة الاةةؤو  ( هخصةةا ي اجتماعي بمراك921ر يسةةية لجما البيانات مع عينة عاةةوا ية مكونة مع )

ل  اوخلصةةةت نتا ا الدراسةةةة  .مدينة الطا ف( -مدينة القن لة  -مدينة مكة المكرمة  -االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة )مدينة جده 

ع ال الوالديان صةةةو ،ضةةةعف الرقابة األسةةةريةدمثلت في  العوامل األسةةةرية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسةةةر الم ككةههم ه  

العوامل االجتماعية خارج االسةةةةرة المؤدية إلنحرا  وضةةةةحت النتا ا ه  ههم هكما  ،وانتاةةةةار العنف األسةةةةري ،بتجر هو طالق

ة عل  وغياب الرقابة االجتماعي ،وضعف الوازع الديني لدى األحداث ،الت ثر برفاق السوء دمثلت في األحداث في األسر الم ككة

 لت فيدمث العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسةةر الم ككةوضةةحت النتا ا ه  ههم ه كللك ،سةةلوكيات األحداث

وقضةةةاء سةةةاعات طويلة في ماةةةاهدة  ،وإدما  المواقا االلكترونية المختل ة ،عدم اهتمام األسةةةرة بمحتوى البراما التي ياةةةاهدها

المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصا ي االجتماعي في مجال رعاية  النتا ا ه  ههم ، دوصلتهفالم الجرا م والعنف دو  رقابة

عل   وهوصةةت الدراسةةة بضةةرورة التركيز .األحداث دمثلت في دوفير بيئة عمل مناسةةبة دتيج لصخصةةا ي االجتماعي القيام بعمل 

طوالً والبحث عع حيث هصةةةةةبحت في المجتما السةةةةةعودي داةةةةةكل ماةةةةةكلة جديرة بالوقو  عندها م ،ماةةةةةكلة انحرا  األحداث

 ودركيز الجتود الرسمية التي دساهم في الحد مع د ثيرادتا السلبية عل  المجتما. ،مسببادتا

 .المكرمة مكة منطقة االحداث، د هيل مراكز االجتماعي، األخصا ي الم ككة، األسر األحداث، انحرا  الكلمات المفتاحية:

mailto:qamer_654@hotmail.com


 
 
 
 

 

 

 

 

Juvenile Delinquency in Broken Families and the Role of the Social Worker in Reducing it 

(Applied Study on Social Workers in Juvenile Rehabilitation Centers in the Makkah 

Region) 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the most important factors (family, social outside the family, 

technology) that lead to juvenile delinquency in broken families, and the role of the social worker 

in facing them, as well as identifying the most important proposals necessary to activate the role 

of the social worker in the field of juvenile care. The study relied on the social survey methodology, 

and the study used the questionnaire as a main tool to collect data from a random sample consisting 

of (129) social workers in the comprehensive rehabilitation centers of the Ministry of Social 

Affairs in Makkah Al-Mukarramah region (Jeddah - Makkah Al-Mukarramah City - Al-

Qunfudhah City - Taif City). The results of the study concluded that the most important family 

factors leading to juvenile delinquency in broken families were weak family control, parental 

separation by desertion or divorce, and the spread of domestic violence. The results also showed 

that the most important social factors outside the family that lead to juvenile delinquency in broken 

families were being affected by bad companions The weak religious faith among juveniles and the 

absence of social control over the behavior of juveniles. The results also showed that the most 

important technological factors that lead to delinquency of juveniles in broken families were the 

lack of family interest in the content of the programs that they watch, addiction to various websites, 

and spending long hours watching crime and violence films Without oversight, the results 

concluded that the most important proposals needed to activate the role of the social worker in the 

field of juvenile care were to provide an appropriate work environment that would allow the social 

worker to do his work. The study recommended the necessity to focus on the problem of juvenile 

delinquency, as it has become in the Saudi society a problem that deserves to be discussed at length 

and search for its causes, and to focus official efforts that contribute to limiting its negative effects 

on society. 

Keywords: Juvenile delinquency, Broken families, Social worker, Juvenile rehabilitation centers, 

Makkah Al Mukarramah region 



 
 
 
 

 

 

 

 :المقدمة 1-1

دعد ماةةةكلة انحرا  األحداث إحدى الماةةةكالت العالمية الخطيرة التي دعاني منتا المجتمعات اإلنسةةةانية في مع م دول 

العالم، ودنبثق خطوردتا مع اآلثار السةةةةةةلبية التي دنعكا عل  المجتما باةةةةةةكل عام، ن راً لخروج هؤالء المنحرفيع عع قوانيع 

، كما ه  هله الماةكلة هصةبحت دتدد األمع والسلم االجتماعي لمتعار  عليتا في مجتمعادتماعي اوهن مة وقواعد الضةب  االجتم

 (. 22:م2222 ،)التالمو 

ولقةد هدركةت المجتمعةات ه  انحرا  األحةداث هم ضةةةةةةحةايةا ةرو  اجتماعية هدت بتم ال  الوقوع في طريق الجنوح 

ج عع األوضةةةةةاع االجتماعية، فقد هثبتت الن ريات الم سةةةةةرة والخرو ،واإلنحرا ، وسةةةةةوء التكيف واالعتداء عل  همع المجتما

النحرا  األحداث ه  السةةلوا الجانج هو نتاج لعوامل متعددة حيث يرى عالم االجتماع )انريكي فيري( صةةاحر ن رية العوامل 

العوامةةل  :هولتةةا المتعةةددة ه  السةةةةةةلوا اإلجرامي مةةا هو إال ثمرة حتميةةة نتيجةةة لت ةةاعةةل ثالثةةة هنواع مع العوامةةل االجراميةةة

دبطة العوامل الطبيعية والجغرافية المر :هو المتعلقة بالمميزات الاةةخصةةية ل  وثانيتما ،االنثروبولوجية المتصةةلة باةةخم المجرم

 (.252 :م2221 ،العوامل اإلجتماعية التي دنا  مع البيئة االجتماعية ) السنتوري :وثالثتما ،بالبيئة الطبيعية هو الجغرافية

 ،ه  األسةةةةةةرة دعةد النواه األول  التي دقا عل  عادقتا الواجر األكبر في رعاية األط ال وحمايتتم ودوجيتتم لةللةك نجةد

كما  ،كو  طبيعة العالقة القا مة بيع الط ل ووالدي  دؤدي دوراً متماً في دناةةئة الط ل وحمايت  مع عوامل اإلنحرا  في المجتما

السةةةةلوا الجانج ودطوره لدى االبناء، وهو ما يدفع  في الغالر إل  االنخراط ما دعتبر األسةةةةرة غير السةةةةوية بيئة خصةةةةبة لنمو 

 ،الجماعات الجانحة خارج البيت، فتروب األبناء مع البيت يعود إل  اإلهمال وعدم دوافر الحماية واألمع األسةةةري )الحراحاةةةة

 (.295 :م2292

عع األسةةةرة ل ترات طويلة، والتقليد  الوالديع بوغيا ،الصةةةراعات األسةةةرية وةتور األسةةةرة وةا ف في كما ه  الخلل

را  وجعل ال رد عرض  لإلنح ،كلتا عوامل ساهمت باكل كبير في دغيير سلوا األفراد ،األعم  للبراما واأللعاب االلكترونية

ههدافتم  قيقبادجاه دح ودوجيتتم عقولتم وعل  األبناء وضةةةا عل  سةةةلباً  يعود كما ه  د كك األسةةةرة وددهور وةا  تا ،والجنوح

 .المستقبلية

ودجةد اإلاةةةةةةارة كةللةك إل  ه  رعةايةة األحةداث دعةد خ  الةدفاع االجتماعي األول ضةةةةةةد الجنوح مع خالل وقايتتم مع 

اإلنحرا  وعالج ماةةةكالدتم في سةةةع مبكرة حيث دحتاج هله ال ئة إل  الرعاية واالهتمام لمسةةةةاعددتم عل  دخطي هزمة الجنوح 

مكث ة األمر اللي يتطلر دوفير جتود حثيثة و ،واالنسةةةةةجام ما البيئة االجتماعية التي يعياةةةةةو  فيتا ليكونوا قادريع عل  التكيف

وإعدادهم بطريقة فعالة دسةةةتم في دنمية  ،وبحث مسةةةتمر ودضةةةافر الجميا، ودعاونتم عل  جميا المسةةةتويات الرسةةةمية والاةةةعبية

 (. 2:م2222 ،لتي هي عماد التنمية في هي بلد )البقليالمجتمعات، إذ يمثل األحداث النواة األول  للثروة البارية ا

وعلي  فقد ةترت متع مختل ة مع هجل ايجاد هنجج السةةةبل في رعاية ود هيل وإصةةةالح األحداث الجانحيع، ومنتا متنة 

يل بالخدمة االجتماعية والتي هصةةبحت مع االحتياجات االجتماعية التي يتطلر دعاونتا ما المتع والتخصةةصةةات األخرى في سةة

مواجتة هله الماةةكلة، والخدمة االجتماعية في م تومتا المعاصةةر كمتنة متخصةةصةةة لتا هسةةاليبتا العلمية، وطرقتا ال نية لتحقيق 

 ههدافتا في مجال رعاية األحداث.



 
 
 
 

 

 

 

حيث دتعامل الخدمة االجتماعية ما الحدث الجانج ك رد في المجتما وكانسةا  ل  سةماد  وةروف  وماكالد  الخاصة ب  

اعده عل  عالج ماةةةةكالد  حت  يسةةةةتقيم سةةةةلوك  ودحسةةةةيع هدا   ألدواره االجتماعية في المجتما وحت  يخرج إل  مجتمع  لتسةةةة

األمر اللي قد يتطلر مد يد الرعاية والعو  والمساعدة ألسرد  لمساعددتا عل   ،الخارجي مواطناً صالحاً قادراً عل  التكيف مع 

 (.2:م2292 ،ل  المؤسسة ) العبريةعالج ماكالدتا التي قد دردبت عل  دخو

ومع هنا جاءت هله الدراسةة لبحث العوامل المؤدية إلنحرا  األحداث في األسةر الم ككة وذلك مع خالل االخصا ييع 

وكللك معرفة الدور اللي يقدم  األخصةةةةةةا ي االجتماعي في  ،االجتماعييع العامليع بمراكز د هيل األحداث بمنطقة مكة المكرمة

ذلك و ،ودحديد ههم الصعوبات التي دواجتتم في هلا الا   والعمل عل  حلتا ،الت التي يعاني منتا االحداث الجانحيعحل الماةك

لما ياةةةةكل األخصةةةةا يو  االجتماعييع محور الناةةةةاطات الت هيلية واالجتماعية في المؤسةةةةسةةةةات اإلصةةةةالحية وعليتم يقا عرء 

وصل بيع ألنتم ياكلو  حلقة ال ،دن يل البراما واالناطة الت هيلية واالصالحيةاالصالح ودتيئة االندماج االجتماعي عبر دن يم و

 .مجتما المؤسسة والعالم الخارجي

  

 :مشكلة الدراسة 1-2

م وبحسر احصا يات وزارة العدل 2292( قضية دعنيف هسري لعام 522لقد هاةارت اإلحصةا يات الرسةمية ه  هناا )

حيث سجلت منطقة مكة المكرمة هعل  نسبة دعنيف ضد المرهة والط ل  ،ل داخل المحاكم( حاالت عنف للمرهة والط 222فتناا )

الوطنية لحقوق  )الجمعية( حالة 19( قضةية، وقد بل  نسةبة العنف الموج  لصط ال نسةبة )492عع باقي المناطق األخرى بواقا )

وسةةجلت منطقة  ،هو وفاة هو غياب رب األسةةرة وبعض األسةةر مصةةابة بحالة مع الت كك االسةةري نتيجة طالق .م(2292،االنسةةا 

والمنطقة الاةةةةةةرقية  ،(%24.2دليتا منطقة مكة المكرمة بنسةةةةةةبة ) ،(%42إذ بلغت ) ،الرياض هعل  نسةةةةةةبة في عدد القضةةةةةةايا

وحسةةةةةةر إحصةةةةةةا ية وزارة العدل  .(212 :م2222 ،( ) الغةامةدي %2.2و 9.4( فيمةا دراوحةت بقيةة المنةاطق بيع ) 99.9%)

وجزء  ،( قضية حقوقية244( قضية جنا ية و)124م فقد بلغت عدد القرارات الصادرة مع المحكمة العليا ) 2291م السعودية لعا

م(. كما هاةةةةارت إحصةةةةا يات وزارة الموارد الباةةةةرية 2291 ،كبير مع هله الجرا م متعلقة بوجود هسةةةةرة مت ككة )وزارة العدل

حيث ه  هكثر الجنج اردكاباً لدى  ،داث الجانحيع في السةةةنوات األخيرةهـةةةةةةةة الزدياد نسةةةبة األح9242والاةةةئو  االجتماعية لعام 

ودعاطي ودرويا المخدرات  ،(225ومع ثم اإلعتداء عل  الغير ) ،(222ومع ثم األخالقيات ) ،(259األحةداث هو السةةةةةةرقةات )

 هـ(.9241،( )وزارة الموارد البارية والائو  االجتماعية54( والمخال ات المرورية )929)

اءاً عل  العديد مع التقارير واإلحصةةةةةاءات والتي دبيع ه  منطقة مكة المكرمة دعتبر ضةةةةةمع المناطق التي يكثر بتا وبن

ومما ينتا عنتا وجود هبناء جانحيع ينتتي بتم األمر في النتاية إل  وضةةةةعتم بمراكز  ،الجرا م، والنادجة عع وجود هسةةةةر م ككة

دمةة االجتمةاعيةة والةلي يتجل  في دتيئةة ال رو  االجتمةاعية المال مة لمسةةةةةةاعدة مع هنةا ية دي دور متنةة الخة .دة هيةل األحةداث

اضةةةةةةافة إل  دوفير الرعاية االجتماعية  ،األحداث الجانحيع عل  دعديل سةةةةةةلوكتم االنحرافي والتكيف ما هن سةةةةةةتم وما المجتما

لوقا ية والتنموية والعالجية ودقديم براما المتكاملة لتم وددعيمتا بالمقومات الصةةةةةةالحة لتناةةةةةةئتتم وعالجتم مع خالل خدمادتا ا

ومع هنا دتضج ماكلة  .عالجية وإصةالحية ون سية واجتماعية لتم في المؤسسات اإلصالحية مع هجل إعادة ادماج  في المجتما

 :مع خالل اإلجابة عل  التساؤل الر يسي التالي والتي دتحدد ،الدراسة حول هلا الموضوع



 
 
 
 

 

 

 

ي بمراكز د هيل األحداث بمنطقة مكة المكرمة في الحد مع إنحرا  األحداث في األسةةةةةةر مةا دور األخصةةةةةةا ي االجتمةاع -

 الم ككة ؟
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 :تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي

 .التعر  عل  العوامل المؤدية إلنحرا  األحداث في األسر الم ككة -9

 .األسر الم ككة دوضيج دور األخصا ي االجتماعي في الحد مع انحرا  األحداث في -2

 األخصا ي االجتماعي في مجال رعاية األحداث.التعر  عل  المقترحات الالزمة لت عيل دور  -4

 

 :أسئلة الدراسة 1-4
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 :أهمية الدراسة 1-5

 دبرز ههمية الدراسة مع ناحيتيع هما:

 .  العلميةهمية أوالً: األ

مع الم مول ه  د يد الدراسةةةةةةة في إلقاء الضةةةةةةوء عل  ماةةةةةةكلة إنحرا  األحداث في األسةةةةةةر الم ككة ودور األخصةةةةةةا ي  -9

 االجتماعي في الحد منتا.

 .دحاول الدراسة التركيز عل  ههم الن ريات االجتماعية الم سرة لماكلة انحرا  األحداث في األسر الم ككة -2

إال هنتا سةةةةو  دقتصةةةةر عل  معالجة حاجة األحداث  ،لة لما سةةةةبقتتا مع دراسةةةةات في هلا المجالدعتبر هله الدراسةةةةة مكم -4

 .الجانحيع والمعرضيع للجنوح ودقديم كافة هاكال هنواع الرعاية والدعم في المؤسسات اإلجتماعية المختل ة في المملكة

احتياجادتم  وماةةكالدتم وحقوقتم اةة نتم في ذلك اةة   دعد فئة األحداث مع ال ئات التامة في المجتما التي ينبغي االهتمام ب -2

 .وياتد الوقت الراهع في المملكة العربية السعودية اهتماماً ملحوةاً بماكالت األحداث وحقوقتم ،باقي ال ئات المجتمعية

 ندرة الدراسةةةةةةات في المجتما السةةةةةةعودي التي هجريت عل  األحداث الجانحيع والمعرضةةةةةةيع للجنوح مع من ور الخدمة -5

 ،حيث دمثل في المملكة ماةةةةكلة اجتماعية دحتاج إل  المزيد مع الدراسةةةةات لمعرفة العوامل التي دقف ورا تا ،االجتماعية

لللك فا  هله الدراسةةة سةةو  دضةةيف رؤية جديدة لدور الخدمة االجتماعية في التعامل ما االحداث الجانحيع حت  يسةةت يد 

 .منتا الباحثيع

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 .ةثانياً: األهمية التطبيقي

دحاول الدراسةةة التوصةةل إل  نتا ا يمكع ه  دسةةاعد االخصةةا ييع االجتماعييع بمراكز د هيل األحداث في التخ يف مع هله  -9

 الماكلة وذلك مع خالل براما دوعية ورعاية مناسبة.

ة يومقترحات ذات فا دة بتد  وضةةةا هو دطوير براما رعا ،ودوصةةةيات ،قد دتمكع هله الدراسةةةة مع الوصةةةول إل  نتا ا  -2

 مناسبة مع قبل مراكز د هيل االحداث التابعة لوزارة الموارد البارية والتنمية االجتماعية.

دوجي  اهتمام مراكز د هيل األحداث بوزارة الموارد الباةةةةةرية والتنمية االجتماعية في المملكة إل  عالقة األسةةةةةر الم ككة  -4

 بانحرا  األحداث.

ست يد منتا كما ي ،جتماعييع والعامليع في المؤسسات اإلصالحية بص ة خاصةيسةت يد مع مثل هله الدراسة األخصا ييع اال -2

وذلةك للوقو  عل  ههمية ودور  ،المسةةةةةةئوليع في التعر  عل  الةدور ال علي للخةدمةة االجتمةاعيةة ما األحةداث الجةانحيع

 .األخصا ي االجتماعي والعمل عل  د عيل هلا الدور في مجال رعاية األحداث

 

 :اإلجرائيةراسة مفاهيم الد 1-6

 مفهوم اإلنحراف: 

هو سةةةلوا متعلم يناةةة  عع عدم القدرة عل  السةةةيطرة االجتماعية وهو سةةةلوا  :ب ن  اجرائياً ويعر  الباحث االنحرا  

 .معاكا لتا يتد  الي  المجتما

  سنة( 11)أقل من مفهوم الحدث: 

العقل اللي ال يتم في مع م الحاالت قبل  ويعر  الحدث ب ن  " هو الاةةةخم اللي يقل عمره عع السةةةع المحدد الكتمال

ويسةةةلك سةةةلوكاً مغايراً للسةةةلوا المعتر  ب  في المجتما ودؤدي نتا ج  ال  ضةةةرر مع يحي  ب  ويعاقر علي " )  ،الثامنة عاةةةر

 (.92 :م2222 ،الزهراني

ع لم ولك ،تمييز واإلدراادجاوز السةةةةع التي حددها القانو  لل ،هو كل ذكر هو انث  :ب ن  اجرائياً ويعر  الباحث الحدث 

 .يبل  بعد سع دحمل المسئولية الجزا ية

 األسر المفككة: 

داةةةير إل  دعرض هسةةةرة األحداث الجانحيع إل  الت كك بسةةةبر وفاة هحد  :بانتا اجرائياً ويعر  الباحث األسةةةر الم ككة 

ية االسةةرية األخرى المؤدية ال  الت كك الوالديع هو كليتما بسةةبر الطالق هو االن صةةال هو العنف االسةةري والممارسةةات السةةلوك

 االسري.

 مفهوم الدور: 

مجموعة األفعال والمتام واإلجراءات التي يقوم بتا األخصا ي االجتماعي بمراكز  :ب ن  إجرائياً ويعر  الباحث الدور 

انحيع عل  دعديل سةةةلوكتم د هيل االحداث بمنطقة مكة المكرمة بتد  دتيئة ال رو  االجتماعية المال مة لمسةةةاعدة األحداث الج

 االنحرافي والتكيف ما هن ستم وما المجتما.

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 األخصائي االجتماعي: 

هو الاةةةةةةخم اللي دخرج مع هقسةةةةةةام ومعاهد وكليات الخدمة  :ب ن  إجرائياويعر  البةاحث األخصةةةةةةا ي االجتماعي 

 .ممارسة متنة الخدمة االجتماعية ةودقا علي  مسئولي ،االجتماعية ويتميز بمجموعة مع المتارات الاخصية واالجتماعية

 :المؤسسات التأهيلية لألحداث 

هي المكا  اللي يضةةةةم مجموعة مع األحداث الجانحيع  :بانتا  اجرائياً ويعر  الباحث المؤسةةةةسةةةةات الت هيلية لصحداث 

 ،عة وةا ف مترابطةكما دعمل هله المؤسةةةسةةةة االصةةةالحية عل  هداء وةي ة معينة هو مجمو ،ويقضةةةو  مدة عقوبة محددة قانونياً 

 .وهله الوةا ف دتصل بإاباع احتياجات انسانية إما باكل مباار هو غير مباار

 

 طار النظري والدراسات السابقةاإل .2

 .طار النظرياإل .1.2

 :تمهيد

ولللك ف   المجتمعات كافة دكو  عرضةة  للكثير مع  هله التغيرات  ،يعد التغير ةاهرة طبيعية وسةةمة مع سةةمات الحياة

ومع ال واهر االجتماعية التي دعرضةةةةةت لتا جميا المجتمعات عل  امتداد  ،التي دؤثر سةةةةةلبًا هو إيجابًا عل  األفراد والمجتمعات

ا للدراسةةةةةة  ،عصةةةةور التطور الباةةةةةري هي ةاهرة االنحرا  وألهمية هله ال اهرة فقد دناولتا علم االجتماع ووضةةةةعتا موضةةةةةً

 عع السةةواء، وكا  التركيز في البحث حد عل  واألسةةرة ال رد عل  هضةةرار مع سةةبب د وما الماةةكلة وذلك ألهمية هله ،والبحث

ويمكع بلورة ههم هله العوامل  التي لتا  ،،األحداث ووفقاً لصدبيات الن رية انحرا  في الدور كا  لتا التي والمسةةةببات العوامل

عف الوازع ض ،الت كك األسري ،ير التي دن م سلوا ال ردغياب الرقابة األسةرية وانتيار القيم والمعاي ،عالقة بانحرا  األحداث

 إل  غير ذلك مع العوامل.  ،المستوى االقتصادي لصسرة سواء كا  متدنيًا هو الرفاهية ال احاة ،الديني 

فسةةةةةةو  يركز الباحث عل  هحد هله العوامل وهو الت كك  ،المؤديةة النحرا  األحداثبمةا ه  هنةاا دعةدديةة للعوامةل و

مما ل  مع هبعاد مادية ومعنوية قد  ،فالت كك األسةةري هو انحالل الرواب  األسةةرية والعالقات بيع هفراد األسةةرة الواحدة ،األسةةري

ا إل  بيا  دور المؤسةةسةةات اإلصةةالحية ورعاية األحداث  ،دكو  سةةبباً مبااةةراً في انحرا  األحداث وسةةو  يتطرق الباحث هيضةةً

 ودور األخصا ييع االجتماعيع ومتارادتم المتنية في التعامل ما هؤالء األحداث.  ،ية المنحرفيع وكللك دور الرعاية االجتماع

 االسري.التفكك  2-1

أل  الط ل يناة  فيتا و منتا يتلق  المباد  و األخالق والقيم التي دوج  سلوك  في  ،دعتبر األسةرة النواة الصةلبة للمجتما

و  ، سياً و اجتماعيًا و يمنع  مع التكيف ما المجتما و يؤدي ب  إل  االنحرا وهي د كك في األسةرة يؤثر عل  الط ل ن ،المجتما

 التغير هفرزها التي االجتماعية الماةةةاكل مع األسةةةري الت كك وقد هصةةةبج ،بالتالي ينعكا هلا سةةةلباً عل  المجتما واسةةةتقراره

كما فقدت  ،االجتماعي  بالضةةب  يسةةم  ما غياب  وإل األدوار االجتماعية في دغير إل  هدى هلا التغير كما ، االجتماعي السةةريا

ف ترت عادات وقيم اجتماعية جديدة بديلة للعادات والقيم  ،القيم والمعايير االجتماعية وهصةةةةبج هناا غياب للضةةةةمير المجتمعي 

  .سلباً انعكست عل  األسرة واألبناء والتي  ،االجتماعية األصلية نتا عنتا العديد مع المااكل الن سية االجتماعية



 
 
 
 

 

 

 

 بطةالمرد ةياالجتماع األدوار بناء وانحالل ةيواقتصةةاد ةياجتماع كوحدة األسةةرة اريانتويعر  الت كك االسةةري ب ن  " 

واألسةةرية  العا لية الرواب  ما ال رد ودوافق فيدك ماالنزاعات  وجود ما بدوره اميالق في هكثر هو هفرادها هحد ل اةةل جةينت بتا،

 (.42:م2292 جابر،" )المقربة وعا لتتم بالزوجات واألزواج ب بنا تم ءاآلبا عالقات دامل التي

يؤدي دوراً متماً في دزايد ونمو ال اهرة االجرامية لدى األفراد  األسةةةةةةري الت كةك ه  إل م( 2222 وياةةةةةةير )هالل،

االجرامية  ال اهرة ةنسةةةبلتزايد  والكامع قييالحق السةةةبر وهو اإلجرام نسةةةبة ادةيوز المجتما في التناسةةةق ضةةةعف ل ويؤدي إ

   .اً يحضار المتقدمة المجتمعات في وخاص 

 األسري:تصنيفات التفكك  2-1-1

 ( 954م: 2225)عمر،  :هناا عدة دصني ات للت كك األسري ومنتا عل  سبيل المثال

ا بالت كك المعنوي األسةةري الت كك -1 ات هناا خالف والمقصةةود ب  ه  الوالدا  موجوديع جسةةدياً ك ولكع ،الن سةةي: ويعر  هيضةةً

مسةتمرة، ويقل في هله األسةر احترام حقوق األفراد وال ياةعر في  األبناء باالنتماء، وي تر في الت كك المعنوي االضطراب 

اللي يسةةةود العالقات بيع هفراد األسةةةرة، وسةةةوء الت اهم الحاصةةةل بيع الوالديع وانعكاسةةةاد  عل  اةةةخصةةةية األوالد، وجتل 

 سليمة.الوالديع ب سالير التربية ال

 هو الت كك األسةةةري االجتماعي: قد يؤدي هلا الت كك إل  انعدام الرواب  األسةةةرية  والتي دناةةة  مع خالل حاالت االن صةةةال -2

 باناةةغال  لصبناء الزوجيع هحد هجر ويتضةةمع الوالديع، ألحد األمد الغياب طويل هو كليتما هو الوالديع هحد وفاة هو الطالق

 بالعمل.

فقد يعود الزوجا  لحيادتما   ،المتقطا التجر حاالتهو ان صةةةةةال الزوجيع عع نادا  ي: وهو د ككالجز األسةةةةةري الت كك -3

 األسرية ولكن  د ل حياة معرضة لالن صال مع وقت آلخر.

 كالهما. هو الزوجيع هحد وفاة هو بالطالق الزوجية الحياة إنتاء وهو :الكلي الت كك األسري -4

 

 (921:م2294ر يسي مسئولة الت كك األسري ومنتا: ) هبو حطر  كما ه  هناا عوامل يرجا اليتا باكل

  بسبر الصورة الخيالية المكتسبة مع خالل وسا ل التواصل االجتماعي هو التل از. ،قلة إدراا الطرفيع لمتطلبات الزواج -9

 كالهما. هو الزوجيع لدى الن سي هو عدم وجود قدر كافي مع النضا االن عالي -2

 .وحقوقا كاًل منتما الزواج وواجبات م توم مسؤوليات حول الجدد هو المتزوجيع الزواج عل  قبليعغياب الثقافة لدي الم -4

 نتيجة اإلجبار عل  الزواج هو الزواج المبكر. ،والعاط ة الحر في كسر وصعوبة التودر مع وجود نوع -2

 توىمس ،العمري، التعليمي ،والتقاليدالعادات  ،الثقافي  ،عل  المستوى) ال كري الزوجيع عدم وجود دوافق هو انسجام بيع -5

 .اللكاء

 مااكل الضعف الجنسي ألحدهما. -2

 وكي ية ،واإلن اق األسةةةرة ببناء يتعلق فيما الزوجيع لدى الماةةةتركة األهدا  عدم التوافق بيع الزوجيع  متمثل في غياب -1

 ..إلخ (،.) دردبيتم   سبل الترفي  باألط ال االهتمام

 .هو ددني المستوى الصحي ،لبطالة هو انخ اض الدخل الاتري لصسرةانخ اض دخل االسرة، بسبر ا -2



 
 
 
 

 

 

 

 الغياب االضطراري لصب بسبر الوفاة هو الكوارث )كالحرب( مما يؤدي إل  غياب النموذج الرجولي في األسرة. -1

 

 الط ل وناوء األسري الت كك إل  هدت التي ةيواالقتصاد ةياالجتماع العوامل   دنوعهل  إم( 2292طرش ) كما ياير األ

الخيانة الزوجية   ،غيةاب الوازع الةديني االدصةةةةةةاالت الحةديثةة، ثورة :ودكمع في االجتمةاعيةة العوامةلهوال : ومنتةا المنحر ،

 ،بيع الزوجيع األدوار عدم وجود دوافق وانسجام هو دناسر بيع الزوجيع، التربية الخاطئة للزوجيع هو هحدهما صراع ،والطالق

 ،ال قر والبطالة، غالء األسةةةةعار، ددني دخل األسةةةةرة  :في ودكمع االقتصةةةادية العوامل ثانياً  ،بواجباد  امالقي في الرجل دقصةةةير

االزمات االقتصادية التي دمر  ،الزوجيع للعمل في الخارج لسةنوات كثيرة دواجد هحد المرهة للعمل، خروج خروج المرهة للعمل،

 يا واستخدام موارد األسرة المالية.انقطاع الدخل بصورة مؤقتة، سوء دوز ،بتا االسرة

 االحداث.انحراف   2-2

كما دتدد كيان  ومسةةةةةةتقبل  ،دتدد همع سةةةةةةالمة المجتما ،دعةد ةةاهرة انحرا  األحةداث ةةاهرة اجتمةاعية عامة ومعقدة

سةةةةة علمية ذلك مع خالل دراسةةةةتتا درا, والجريمة، االجتماع مع علماء العديد ولللك ح يت دراسةةةةة االنحرا  باهتمام ،هجيال 

مما سةةاهم  ،ودصةةنيف الجرا م والمجرميع ،ود سةةير هلا السةةلوا ،إضةةافةً إل  الوقو  عل  هسةةبابتا وطرق عالجتا ،واجتماعية

  كثيًرا في إمكانية السيطرة عل  هلا السلوا االنحرافي وضبط  ودقويم .

 اردكبتا الكبار فإنتم يعاقبو  إذالتي حداث ب ن  " صةةةورة متكررة مع األفعال الجا حة دلك األفعال اانحرا  األويعر  

 (.92:م2292 العبرية،" )وهو " كل فعل يردكب  صغير السع ويقا دحت طا لة القانو   “.عليتا كجرا م 

كما يعر  انحرا  األحداث ب ن  " موقف اجتماعي يخضةةةةةا في  صةةةةةغير السةةةةةع لعامل هو هكثر مع العوامل ذات القوة 

 (.21م: 2292 العزابي،ا غير المتوافق هو يحتمل ه  يؤدي إلي  " )السببية مما يؤدي ب  إل  السلو

 :المنحرفين لألحداث العامة السمات 2-2-1

ألمع واسةةةةةةتقرار وبنةاء المجتمعةات  ودزداد في المجتمعةات النةامية   دمثةل ةةاهرة انحرا  األحةداث خطراً ودتةديةداً كبيراً 

و  نتيجة وهنتا دتك ،عملية دحديد الاةةةخصةةةية المنحرفة المردكبة للجريمةوبحسةةةر ما قال  علماء الن ا في  ،لكثير مع االسةةةباب 

 م( 2295 حضرة،) وهي:د اعل عدة عناصر )النواة المركزية للاخصية االجرامية( 

يره ويتصر  بما يملي  علي  د ك  ،التمركز حول اللات: فتو متمركز حول ذاد  ال ياةعر بالعار االجتماعي عل  دصةرفاد  -9

 ر لموقف المجتما مع هلا التصر .دو  هي اعتبا

تيجة ن ،االندفاع وسةةةةرعة االنسةةةةياق: ف صةةةةحاب هله الاةةةةخصةةةةيات المنحرفة ال ي كرو  في العقاب يتعدو  إنلار القوانيع -2

 .اندفاعتم وسرعة انسياقتم

 الغير. تإ  هصحاب الاخصيات المنحرفة لديتم عدا ية بالغة وميل للتخرير واالستيالء عل  ممتلكا :السلوا العدواني -4

وعل  الرغم مع اختال  المعايير التي دحدد السةةةةةلوا المنحر  بيع الدول، إال ه  هغلبتا مت ق عل  دوافر بعض الخصةةةةةا م 

 ،التي دحدد الحدث المنحر 

اط ه  يكو  لدى الحدث هنم :فالاةخم المنحر  يكو  عنده رغبة هو دافا داخلي لمخال ة القوانيع واألن مة عل  سبيل المثال 

  ،هو التمرد عل  الوالديع وعل  المعلميع وعدم دقديرهم واحترامتم ،كية خارجية سيئة سلو



 
 
 
 

 

 

 

هو اإلصرار عل  رفقاء السوء  ،هو كثرة التروب مع المنزل والمدرسةة ومع المؤسةسةات التعليمية األخرى، ومع دور اإليواء،

 (.91:م2222هو اللصوص المعروفيع بالسمعة السيئة والعمل االجرامي )التالمو ، 
 

 األحداث: النحرافالعوامل المؤدية  2-2-2

 هناا العديد مع العوامل واألسباب التي دؤدي النحرا  االحداث ومنتا ما يلي:

 :مرتبطة بشخصية الحدث  عوامل-1

 ،ةاللادية التي دتاةةكل في اةةخصةةية الحدث وهله العناصةةر هو العوامل قد دكو  بيولوجية هو سةةيكولوجي العوامل دلك هي

 (.42م:9112 ،يعتا دؤثر في السلوا االجتماعي للحدث )جع روجم

 ،يتعلق بلات الحدث ما وكل المرض وداريخ والصةةحية, الجسةةمية بالصةة ات يتعلق ما كل داةةمل البيولوجية فالعناصةةر

 املد السيكولوجية العناصر بينما ،واالضةطرابات السةلوكية وهوج  القصةور التي دحدث خلل وعدم دواز  في اةخصية الحدث

في الاةةةخصةةةية  ادزا  وعدم اختالل لتي دُحِدثالاةةةعور بالنقم ( وا ،الصةةةراع ،التودر ،) القلقالالاةةةعورية مثل المؤثرات كل

المنحر  مثل )  السلوا في طريق السةير عل  الحدث كما ه  المرض العضةوي قد يسةاعد ،لالنحرا  الاةخصةية وبالتالي دتيئ

عور بالنقم والقصةةةةور والعجز لدى الحدث يدفع  هحيانًا للسةةةةير نحو الجريمة وذلك يولد اةةةة )همراض نقم التكويع العضةةةةوي

 (.921:م9111 ،)غباريواردكابتا 

 واقتصادية (: اجتماعية عوامل داخلية ) -2

الاك ه  العوامل االقتصادية واالجتماعية لصسرة لتا قدر بال  مع األهمية بحيث يمكع القول هنتا دت ـةةةةةةوق عل  غيرها مع 

فالحـةةدث الجـةةانج مصنوع ال مولود و إجرام األط ال يصنع  الكبار والحدث  ،والعوامل التي دؤدي إل  جنوح األحـةةداث األسباب

المنحر  هو في الغالر ضةةحية وسةة  اجتماعي سةةيئ قد يكو  سةةبب  ةرو  اقتصةةادية هو ةرو  سةةكنية لصسةةرة: )الضةةعيف، 

 (19 – 21:م2292

 ،وهناا اردباط بيع ال قر واالنحرا  ،و هحد األسةةةةةباب الر يسةةةةةة في دوجي  السةةةةةلواوه ال قر (ومنتا  :االقتصةةةةةادية الحالة -ه

 .والتارد التسول وهيًضا

فتي البيئة الصغير والمجتما اللي يحتك ب  الحدث ويكتسر مع خالل  كل هنماط السلوا السوية والغير سوية والتي  :األسرة -ب

 .نف هو حر هو حنا  وغيرهاودنطبا في مااعره سواء كانت قسوة هو ع ،درسخ بداخل 

 الخارجية: االجتماعية العوامل -3

 :( ه  ههم العوامل االجتماعية المؤدية النحرا  األحداث ما يلي12م: 2292يلكر الضعيف )

دعد مع العوامل التربوية االجتماعية  التي قد د اةةةةةةل في دحقيق وةا  تا نتيجة لعوامل درجا للحدث ن سةةةةةة  هو  :المدرسةةةةةةة -أ

باإلضةةةافة إل  فاةةةل اإلدارة المدرسةةةية في دحقيق  ،هو معاملة المدرسةةةيع وقسةةةودتم وطرق العقاب ،لالثنيع مًعا للمدرسةةةة هو

مما يعرض الط ل لإلحسةةةةال بالقلق والتودر فيلج  للتروب مع المدرسةةةةة  ،التسةةةةاند والتكامل بيع هدوار العامليع بالمدرسةةةةة

 ء السوء.لتخ يف هله التودر ويكو  عرضة لالنحرا  ومخالطة رفقا

مما يدفع  إل  ال تور في  ،رفقاء السةةةةةةوء واألصةةةةةةدقاء: فالط ل مع خالل الرفقاء ياةةةةةةعر بالجو المال م لالنطالق والحرية -ب

 االنحرا . جماعات قد دردكر سلوكيات منحرفة دسوق  فيما بعد للقيام بمثل هلا السلوا وهو



 
 
 
 

 

 

 

 د ثير سةر ووجود وقت فراغ لم يتم ااباع  بايء م يد ل فعدم وجود عمل منا :ال راغ والبطالة والعمل غير المناسةر وقت -ت

 بل وفي الغالر يدفع  لالنحرا  والجريمة ومخال ة القوانيع والقواعد. ،ال رد سلوا عل 
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 الجانحين.المؤسسات اإلصالحية لرعاية االحداث  2-3-1

ية األحداث الجا حيع مع هقدم هنواع التدابير التي طبقت عل  األحداث، فنتيجة للتطور دعد المؤسةسات المخصصة لرعا

وبما ه  علماء الن ا والتربية واالجتماع يرو  ه  الحدث  ،المتالحق في معاملة األحداث ناة ت مثل هله المؤسسات اإلصالحية

فتو ،التقاليد السةةةةةا دة في المجتما إل  جانر د ثره ب سةةةةةرد الجانج يت ثر بالبيئة والوسةةةةة  االجتماعي اللي يعي  في  وبالعادات و

 كالمرآة يعكا ما يعي  في .

كما دعني المؤسةسةات اإلصالحية بتحقيق هسا التربية والتقويم واإلصالح والت هيل السليم ل ئات األحداث المارقيع عع 

وإبعاده عع  ،ويتم ذلك بادباع  ن اماً خاصةةاً  ،ا سةةلطة هولياء همورهم هو الماةةرديع نتيجة ألوضةةاع هسةةرهم هو المتدديع باالنحر

فدفعت  إل  الجنوح في جو يسةةةوده الثقة والحرية، ثم دربيت  ودناةةةئت   ،وال رو  التي هحاطت ب  ،الوسةةة  ال اسةةةد اللي يعي  في 

اةةةةكل متابعة حياد  بكما دزوده بالمباد  واألسةةةةا التي دسةةةةتل علي   ،وددريب  لتعلم متنة مال مة  ،ودلقي  العلوم ،ناةةةة ة صةةةةالحة

 ،حت  يتمتا مثل غيره مع األط ال ب رص النمو الجسةةماني والعقلي والخلقي )السةةيد ،طبيعي وسةةلا في إطار الجماعة مع جديد

 (.24:م2292

 ( 422:م2222: )جع ر، ومع ههمتا كما ه  هناا بعض المباد  التي دقوم المؤسسات اإلصالحية عليتا في معاملة الحدث الجانج

ودتيئة كافة ال رو  المناسةةبة للحدث كي يسةةتطيا الحصةةول عل  قدر كافي مع فرص التعليم االخالقي والمدرسةةي  دوفير -9

 .والمتني

 دتيئة الجو األسري للحدث داخل هله المؤسسات، باكل يوفر ل  ما فقده في بيئت العا لية. -2

 .دوفير فرص ممارسة األناطة والتويات دحت إارا  جتاز متخصم -4

كي يتمكنوا مع التكيف ما الحياة  ،المحبةة والتعةاو  واالسةةةةةةتقرار العةاط ي وغرسةةةةةةتةا في ن ول األحداث دوطيةد مبةاد  -2

 .ويقومو  بدورهم البناء في المجتما ،االجتماعية مع جديد
 

 السعودية.حداث الجانحين في المملكة العربية رعاية األ 2-3-2

سةةةةةانية والعالمية بتقديم خدمات الرعاية االجتماعية للحدث سةةةةةعت المملكة العربية السةةةةةعودية إل  مواكبة الدعوات اإلن

الجانج ك لتقويم  وإصةةةالح  في كل مجاالت حياد ، انطالقاً مع مباد  الاةةةريعة اإلسةةةالمية، فقد نصةةةت ن م المملكة وداةةةريعادتا 

ليع في مقتبل مرحلة وجتود الوقاية والحماية إل  قطاع صةةةةةةغار السةةةةةةع واألحداث ال ،عل  دقةديم خةدمةات الرعةايةة االجتمةاعيةة

 ،المعرضيع لالنحرا  كجانر وقا ي هو المنحرفيع كجانر عالجي الاباب

فتم إنااء هول مؤسسة  ،هـةةةةةة9412ولقد بدهت الرعاية المؤسةسةية الخاصة باألحداث في المملكة العربية السعودية عام  

اجتماعي هولي ضةةةةةد انحرا  األحداث  حت   كخ  دفاع ،لرعاية وإصةةةةةالح األحداث الجانحيع والمعرضةةةةةيع لللك في الرياض

 (.12م:2292)القحطاني، 



 
 
 
 

 

 

 

وال  يزيد عع ثماني عاةرة  ،ه  يكو  عمر الحدث ال يقل عع سةبا سةنوات :وللقبول بتلك الدور هناا عدة اةروط منتا

ديع باالنحرا  المتد ،المارديع الليع ال م وى بتم وه  يكو  ضةمع  هحد هله ال ئات) المارقيع مع سةلطة هولياء همورهم، ،سةنة

الجتماعي حاجت  إل  الرعاية داخل الدار، وه  يثبت ال حم الطبي سةةالمت  اوه  يثبت البحث  ،الضةةطراب وسةةطتم األسةةري (

 (.922:م2292 ،مع األمراض المعدية التي دعوق االست ادة مما دقدم   الدار مع خدمات  )مصط ي

 :إلصالحية في المملكةحداث الجانحين في المؤسسات اأساليب رعاية األ 2-3-3

دحرص اإلدارة للمؤسةةةةةسةةةةةات والمراكز اإلصةةةةةةالحية والت هيلية ودور الرعاية علي دوفير جتاز فني متكامل بكل دار 

قدم بتا ) التي د ،يتكو  مع هخصةةةةةا ييع وهخصةةةةةا يات اجتماعييع ون سةةةةةييع وماةةةةةرفيع وماةةةةةرفات اجتماعييع للبراما المختل ة

درفيتية (  لكي دخرج هسةةةوياء يت اعلو  ما المجتما اللي يعياةةةو  في   –حاسةةةر آلي  –اعية اجتم –دينية  –ثقافية  – رياضةةةية

 (.991: هـ9222 ،مل والائو   االجتماعيةإيجابيًا) وزارة الع

 :ودعد األسالير اآلدية مع ههم هسالير رعاية االحداث وهي

 :الرعاية المعيشية -1

فبالنسبة لصحداث الجانحيع دوفر لتم كل احتياجاد  األساسية داخل  ،وهسرهمحيث دتتم المؤسةسةة االجتماعية باألحداث الجانحيع 

كما دقوم بمساعدة هسر األحداث الجانحيع عل  رفا المستوى المتدني لدخولتا إل  الحد  ،وملبا( ،وم وى ،المؤسةسة مع ) م كل

عع طرق دوفير فرص عمل مال مة   ،الدخلالةلي يمكنتةا مع دوفير احتيةاجةات هفرادهةا، وإيجةاد دخول مناسةةةةةةبة للعوا ل منعدمة 

للكبةار القةادريع عل  العمةل بة جر ال يقةل مبلغة  عع الحد األدن  الضةةةةةةروري لت ميع حياة كريمة لتم هو منج هله العوا ل معونة 

وكةل ذلةك عع طريق االدصةةةةةةال بةالتيئةات والمن مات الموجودة في المجتما الخارجي لتوفير كل هله  ،مةاليةة دوريةة مسةةةةةةتمرة

 (.211:م2221 ،لمتطلبات) نبي ا

 :الرعاية الصحية والعالجية -2

وذلك عع طريق العيادة الطبية  ،دورية  حيث دجرى جميا ال حوصةةةةات الطبية لصحداث عند اإليواء، كما يتم إجراء فحوصةةةةات

ة ودعاونتم هيئة دمريضةةي ،ويقوم بالعمل فيتا هطباء هك اء لكل منتم دوره المناط ب  ،المخصةةصةةة لنزالء دور الرعاية االجتماعية

كما  دقوم المؤسسات اإلصالحية بتحقيق الرعاية العالجية للحدث الجانج  ،ودوفر العالج الالزم ،دتناوب العمل عل  مدار الساعة

مع خالل خطة مرسةةومة يضةةعتا االخصةةا ي االجتماعي ما بقية هعضةةاء ال ريق العالجي في المؤسةةسةةة وهم األخصةةا ي الن سةةي 

وهله الخطة دامل  ،رل والموج  المتني والماةر  الرياضةي  لتقويم  وإصةالح  واعادد  فرداً صةالحاً للمجتماوالطبير والمد

 (.212:م2221 ،متنية (  للحدث ) نبي  ،ثقافية ،د هيلية ،وضا براما د صيلية محددة لمعالجة ) صحية 

 :الرعاية التربوية والتعليمية -3

تصةةةةة لتوفير كل االمكانات الالزمة للتعليم ومحو األمية الالزمة لتطوير اةةةةخصةةةةية وذلك مع خالل التنسةةةةيق ما الوزارات المخ

بل  ،كما دتيج هله المؤسةةسةةات ال رصةةة للحدث ب   يحصةةل عل  التعليم المناسةةر فيتا ،الحدث بما يت ق ما ةرو  وسةةع الحدث

 (. 912 :م2292 ،حجازيالدراسة )ودساعده بعد خروج  منتا عل  االستمرار في 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 :اية النفسيةالرع -4

سةةةةةم طرق ور ،حيث دجرى لتم االختبارات الن سةةةةية كاختبارات اللكاء والاةةةةةخصةةةةية الالزمة لتقدير حالتتم الن سةةةةةية والتعليمية

م اإلصالحية عل  دبصيرهم بمااكلت كما دعمل هله المؤسسات ،عالجتم ومباارد  ويستعا  عل  ذلك ب خصا ييع في هلا المجال

م، والتعر  عل  ميولتم ودوافعتم وحاجادتم  ومسةةاعددتم في دحقيقتا باةةكل يحقق التواز  بينتا وبيع لتحقيق التوافق الن سةةي لت

 (.19:م2292 ،قيم المجتما ومعاييره ) العبرية

 :الرعاية االجتماعية -5

إعداد يتتا وودتمثل في مكتر المراقبة االجتماعي في كل مؤسةسة  وما يقوم ب  مع دراسة للحاالت وزيارة األسر إلراادها ودوع

حيث دوضا براما النااط االجتماعي التي يار  علي  ،البحوث والتقارير الخاصةة بتم ووضا الخط  العالجية لكل حالة منتا

 ،دن يلها ال نيو  مع األخصا ييع االجتماعييع بقصد إعادة د هيلتم اجتماعياً واعدادهم للعودة ال  الحياة في المجتما) عبد اللطيف

 (.921:م2222

 :لرعاية الدينيةا -6

ودعليمتم القيم االسةةةالمية والقواعد  ،حيث دقوم المؤسةةةسةةةات اإلصةةةالحية  عقد ندوات  لتوعية واإلراةةةاد  إلي األسةةةلوب السةةةليم

ي هلا كما دتم االسةةتعانة ف ،ودقدم هله الرعاية مع خالل الوعظ الديني ،األخالقية ودنمية الاةةعور األخالقي والاةةعور بالمسةةئولية 

 هلا باإلضافة إلي استضافة نخبة مع استااري التربية علي مدار. ،األخصا ييع والمدرسيع الا   ببعض

 :الرعاية المهنية -7

حيث دعطي المؤسةةسةةات إصةةالحية ههمية كبيرة للتعليم المتني والتنسةةيق ما المعنيع بالعمل المتني مع خالل إيجاد مجموعة مع 

باةةكل  ،وك  الجا ج مع خالل التدرير عل  المتع المختل ة ) الورش المتنية(البراما المتنية للحدث التي دسةةاعده عل  دقويم سةةل

كما يتم وفق ميول ومتارات كل حدث اختيار العمل المناسةةةةةةر ل  )  ،ينمي لةدي األحةداث روح التنافا وعالقات األخل والعطاء

 (.12:م2292 ،العبرية

   :الرعاية الالحقة -1

ر ، وذلك لتوفية ومتعاونة سةةةةةةواء حكومية هو ههلي التي دقوم بتا هجتزة متخصةةةةةةصةةةةةة حيث دت افر كافة الجتود العلمية والعملية

ق مع هجل دحقي ،الرعاية الكاملة لصحداث الجانحيع وهسةةةةةةرهم خالل فترة عقوبتتم هو بعد انقضةةةةةةاء فترة العقوبة واإلفراج عنتم

قدم هله الخدمات مع خالل األخصةةةةةةا ي كما د ،التوافق الن سةةةةةةي والتكييف االجتماعي واالنخراط في المجتما بصةةةةةةورة سةةةةةةوية

م ياالجتماعي اللي يبحث في حالة هسرة الم رج عنتم بالدراسة والتاخيم والعالج، بل ويساعدهم في التخلم مع العادات والق

   (942:م2294 ،إلعالة ن س  وهسرد  مع خالل دوفير فرص عمل دتوافق ما إمكانياد  وقدراد  ) الركابي ويدعم  هيضاً  ،السيئة

 

 .حداث الجانحيندمة االجتماعية في مجال رعاية األأهمية الخ 2-3-4

إ  الخدمة االجتماعية  دعمل جاهدة مع هجل مسةاندة الحدث  ورعاد  رعاية اجتماعية متكاملة واةاملة لمواجتة  وإاباع حاجات 

رض ويمكننا ه  نسةةتع،و نافا بتا وه  يقوم بدوره كعضةة ،الحدث حت  ينمو بصةةورة طبيعية ويكو  بمقدوره الحياة وسةة  جماعة

 :ههمية الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األحداث الجانحيع عل  النحو التالي

 :ودتمثل في .أهمية نظرية معرفية -ه



 
 
 
 

 

 

 

إ   اسةتثمرت االسةتثمار األمثل فيسةتطيا الصمود  ،الحدث مع وجتة  ن ر الخدمة االجتماعية هو كا ع اجتماعي ل  إرادة -

 (.11:م2292 ،وح )العبريةهمام عوامل الجن

يجر ددريبتم عل  هيدي متخصةةصةةيع في هلا  ،يعد مجال رعاية االحداث هحد المجاالت التامة لطالب الخدمة االجتماعية -

 المجال.

كافة  والتي دحتاج إل  د افر ،باألحداث باعتبارهم فئة مع ال ئات الخارجة عع القانو  اً بالغ ماً جميا دول العةالم دتتم اهتمةا -

 تود لجميا المتع والتخصصات المختل ة كي دواج  هله الماكلة.الج

ودعد الخدمة االجتماعية كمتنة  ،لقد دم اناةةةةاء العديد مع المؤسةةةةسةةةةات المتخصةةةةصةةةةة في مجال رعاية األحداث الجانحيع -

عات ريكما دم سةةةع الكثير مع التاةةة ،انسةةةانية هفضةةةل المتع التي دسةةةتطيا دراسةةةة عوامل الجنوح وهسةةةباب  والتعامل معتا

 المن مة لرعاية األحداث.

 :ودتمثل في .أهمية تطبيقية علمية -ب

بل ودعمل عل  إعادة التوافق  ،الخدمة االجتماعية  كمتنة دسةةةاهم باةةةكل كبير في التصةةةدي لماةةةةكالت األحداث الجانحيع -

 بينتم وبيع فئات المجتما بإدماجتم في المجتما مع جديد.

نحيع  قوة باةةرية قابلة للتعديل واالراةةاد دمكنتم مع دوةيف قدرادتم واالسةةت ادة درى الخدمة االجتماعية ه  األحداث الجا -

 .منتا

الخةةدمةةة االجتمةةاعيةةة دعمةةل عل  خلق روح المنةةافسةةةةةةةة واالسةةةةةةتقالل بيع األحةةداث الجةةانحيع عع طريق الرعةةايةةة المتنيةةة  -

قرياي ع ومنتجيع في المجتما بتم )اللرفا ك اءدتم االنتاجية ودعم قدرادتم كي يعودوا مواطنيع صالحيع نافعي ،والتدرير

 .(245:م2294 ،وبكري

 

 .أهداف الخدمة االجتماعية في مجال رعاية االحداث الجانحين 2-3-5

( ه  ههدا  الخدمة االجتماعية في هلا الاةةةةةة   دنقسةةةةةةم إل  ههدا  وقا ية وعالجية 25:م2229ويرى عبد الخالق ورمضةةةةةةا  ) 

  :ودنموية عل  النحو التالي

 :الوقائية األهداف -1

وههم العوامل االجتماعية والن سةةية واالقتصةةادية  ،إقامة ندوات ومحاضةةرات لتوعية هفراد المجتما ب ئة األحداث الجانحيع -

 .والثقافية المؤدية إل  الجنوح

 .دن يم الحمالت االعالمية بالصحف واالذاعة والتل از للتوعية بطرق الوقاية مع الجنوح -

 ئة االجتماعية المناسبة لتربية هبنا تم دربية صالحة دجنباً للجنوح.إكساب األسر هسالير التنا -

 العمل عل  دوعية هسرة الحدث الجانج باألسالير المناسبة للرعاية ودجنر العودة مرة هخرى. -

 :األهداف العالجية -2

 معاونة وحث الحدث الجانج لالست ادة مع كل ما لدي  مع قدرات وطاقات واستعدادات ومتارات. -

امة وإق ،ومسةةاعدة الحدث الجانج عل  التخلم مع الماةةاعر السةةلبية دجاه ن سةة  هو األسةةرة هو مجتمع  هو هصةةدقاءه دح يز -

 عالقات إيجابية وبناءة.



 
 
 
 

 

 

 

 دحقيق نوع مع التوافق الن سي واالجتماعي للحدث الجانج ما هسرد  ومجتمع . -

لعوامل الن سية واالجتماعية التي دكو  عا قاً ومؤثًرا  وجود الرعاية االجتماعية  الالزمة لمساعدة الحدث عل  التكيف ما ا -

 .لقيامة بالمااركة بعمل فعال في حياد 

 

 :األهداف التنموية -3

ودوفير اإلمكانات المادية  ،اسةةةت ادة  المؤسةةةسةةةات المجتمعية مما يمتلك  الجانج بعد إصةةةالح  ود هيل  مع قدرات وإمكانات -

 .والبارية التي دساعد عل  د هيل 

 اما درفيتية ودرويحية دتناسر ما هعمار وميول احتياجات الحدث الجا ج.وضا بر -

 االست ادة مع الخبرات الدولية والدراسات في مجال رعاية األحداث الجانحيع.  -

 .لكي يتوافق  ويتكيف ما المجتما دا ما ،دزويد الحدث  بالخبرات الدا مة والمتجددة  المتعلقة بالمجتما الخارجي -

 

 .حداث المنحرفينرعاية األة لألخصائي االجتماعي في يبات المعرفالمتطل 2-3-6

 ( 42:م2292 ،)عليق :يمكع عرض بعض مع المتطلبات المعرفية التي يجر ه  يتميز بتا األخصا ي االجتماعي وهي 

الة دلكي يتعاو  معتا في اسةةةةةتصةةةةةدار قرارات دحقق الع ،ه  يكو  عل  معرفة بالن م السةةةةةياسةةةةةية السةةةةةا دة في المجتما -9

 االجتماعية.

ه  يكو  عل  معرفة بالمتطلبات القانونية والمؤسةسية والسياسية الالزمة إلاباع حاجات العمالء ودوفيرها باكل ارعي  -2

 .وفق ثقافة ودقاليد المجتما السا دة

سةةلطة وال ه  يكو  عل  دراية كاملة بحقوق العمالء والت ويضةةات ال ردية والمؤسةةسةةية وحدودها والتي دعطي عمل  القوة  -4

 .للتدخل المتني 

 ه  يكو  متمرل فيجما المعلومات مع خالل الدراسة والمسج. -2

 .ه  يكو  ذو خبرة ومعرفة  بالبيئة االجتماعية والسلوا اإلنساني -5

 ه  يتعر  جيًدا عل  موارد وإمكانات المجتما المتاحة. -2

 :جال رعاية األحداث المنحرفيع فيويمكع الوقو  عل  ههم المعار  التي يحتاجتا األخصا ي االجتماعي في م

المعار  المردبطة بالخدمة االجتماعية مع ن ريات وهسةةةالير دكتيكية وخط  الزمة لتصةةةميم براما لمسةةةاعدة األحداث  -9

 .المنحرفيع عل  التكيف في المجتما

 فيتا. المعار  المردبطة بالجمعيات األهلية لصحداث المنحرفيع والعوامل البيئية واالجتماعية المؤثرة -2

 .المعار  المردبطة بالمناها المختل ة والسلوا التن يمي لتحقيق عملية التغيير المناود -4

المعار  المردبطة باسةةةتراديجيات العمل الجماعي المناسةةةبة، والتي دسةةةاعد األحداث المنحرفيع للحصةةةول عل  حقوقتم  -2

 .والتمكع منتا

   .حداث الجانحيناعي مع األلمهارات المهنية التي يمارسها األخصائي االجتما 2-3-7

ومع  ،هي متنةةة دعتمةةد في ممةةارسةةةةةةتتةةا عل  مةةا يعر  بةةال ع المتني هو المتةةارة في اسةةةةةةتخةةدام ودوجيةة  المعرفةةة المتنيةةة  

 ،الضروري ه  دكو  واضحة لكل ممارل متني



 
 
 
 

 

 

 

مع خالل عمليةةة  ودردب  المتةةارة المتنيةةة بةةالقةةدرة عل  دوةيف المعةةار  للقيةةام بةة فعةةال سةةةةةةلوكيةةة داخةةل اإلطةةار المتني 

ودعر  متارة األخصا ي االجتماعي في التعامل ما األحداث الجانحيع ب نتا  ،الممارسة لتحقيق هغراض وههدا  العمل المتني 

" قدرة األخصةةا ي االجتماعي اللي يعمل ما األحداث عل  اسةةتخدام المعار  والعلوم والن ريات المتصةةلة باإلصةةالح والت هيل 

ء عل  مسةتوى الدراسة هو التخطي  هو التن يل واالنجاز عند العمل ما االحداث الجانحيع في مواقف مختل ة ب اعلية وسةتولة سةوا

 .(219:م2292 ،بتد  الوصول إل  نتا ا معينة في هقصر وقت واقل جتد ممكع" ) فتمي

 :ومع ههم المتارات التي يستخدمتا األخصا ي االجتماعي ما األحداث ما يلي

 :مهارة المالحظة -1

واألخصا ي االجتماعي اان  اا  غيره مع العامليع يلج  إل  المالح ة  ،دعد المالح ة مع ههم هسالير دراسة السلوا الجماعي 

في جما البيانات عع مختلف الموضةةةةوعات مثل سةةةةلوا الحدث الجانج  سةةةةواء كا  بم رده هو عالقت  ما هقران  هثناء ممارسةةةةت  

 (.295:م2221 ،ألناطة جماعية ) عبد اللطيف

 :مهارة اإلستماع الجيد -2

بالنسةبة لصخصا ي االجتماعي فإ  االستماع الجيد هو الطريق اللي يتمد ل  لتكويع العالقة المتنية واكتساب متارة التحدث، كما 

عل   اإ  اإلنصةات الجيد يعتمد عل  متابعة وفتم المضمو  اللي دعبر عن  عبارات العميل وان عاالد  ومااعره، وه  يكو  قادرً 

 (.212 :م2292 ،اعادة ما قال  الحدث مرة هخرى )فتمي

 :مهارة االتصال -3

ادصةةال اةةخصةةي ما األحداث الجانحيع بتد  التواجد المبااةةر معتم والاةةعور بماةةكالدتم :االدصةةال ينقسةةم إل  نوعيع هولتما

يتد  هلا االدصال إل  العمل  عل  و ،وهو ادصال ما إدارة المؤسسة :والنوع األخير مع االدصال ،ومالح تتم واالسةتماع لتم

إضةةةافة إل   رسةةةم البراما والخط  التي دسةةةاهم في مسةةةاعدة األحداث عل  معالجة  وحل ماةةةكالدتم  ،دطوير الخدمات المقدمة

 (.214:م2221 ،)السروجي

 :مهارة تكوين العالقة المهنية -4

الخالية مع التحيز والجوانر الاةخصية ويتحكم فيتا  ،ةهي عالقة دنمو بيع الحدث واألخصةا ي االجتماعي  هسةاسةتا الثقة المتبادل

ا قدرة األخصةةةةةا ي االجتماعي عل  الت اعل ما الحدث وكسةةةةةر ثقت   ،وعي  لدوره ومسةةةةةؤولياد  دجاه الحدث ودتحكم فيتا هيضةةةةةً

 (.212:م2221 ،والسعي نحو دقبل  لتوجيتاد  )السروجي

 :مهارة التفسير -5

يدة بتزويد الحدث ب فكار جد –ه  يسةةةةةةتما إل  روايةة الحةدث وعرضةةةةةة  لمةا حةدث  بعةد –ودعني قيةام األخصةةةةةةا ي االجتمةاعي 

وفتم سةلوا الحدث الجانج ود سةيره في إطار البيانات التي حصةل عليتا سواء ما يتعلق منتا ب تم ليسةتخدمتا في د سةير الماةكلة 

 عبد)التي دواج  الحدث  والموافق وداةةةخيم الماةةةكالتومحاولة د سةةةير  ب ،الجوانر الاةةةخصةةةية للحدث هو الجوانر المحيطة 

 (.292:م2221 ،اللطيف

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 مهارة التأثير في سلوك الحدث الجانح: -6

وذلك  ،ودعني القدرة عل  اسةةةتخدام هسةةةالير العالج المختل ة واالسةةةتعانة بكافة اإلمكانات المؤسةةةسةةةية وعالقادتا المتنية بالحدث

 ،جيت   دوجي  إل  السةةةةةلوا االجتماعي المقبول ما هسةةةةةرد  وزمال  للت ثير في سةةةةةلوا الحدث ودزويده بالمعار  واألفعال ودو

 ودحمي  مع العودة لتلا السلوا الجانج مرة هخرى.

 :مهارة المشاركة -7

ومسةةاعددتم لإلنجاز متامتم  ،ودعني حث جميا األحداث وداةةجيعتم للماةةاركة في هي عمل هو ناةةاط يتم دن يم  داخل المؤسةةسةةة

 (. 215:م2221 ،هم بالمعار  والمعلومات الالزمة )السروجيالمسندة إليتم مع خالل دزويد

 :مهارة التوضيح -1

ل  ويحث  ع ،ومع خاللتا يسةةةتطيا االخصةةةا ي االجتماعي دغيير ادجاهات الحدث المتاةةةددة واسةةةتبدالتا ب خرى سةةةليمة وواقعية 

 إعادة الت كير فيما يعتقد مع ادجاهات وهفكار.

 مهارة التحليل:  -9

والوقو  عل  هوج  التكامل وهوج   ،صةةةةةا ي االجتماعي قادًرا عل  رب  العوامل ما بعضةةةةةتا البعضودعني ه  يكو  األخ -92

وبناًء عل  ذلك يسةةةةةةتطيا األخصةةةةةةا ي االجتماعي وضةةةةةةا خطة متكاملة لرعاية الحدث في  ،النقم التي يعاني منتا الحدث

 .الجوانر التي يعاني فيتا ماكالت دتدده

 مهارة تنمية الموارد: -11

ضةةةةروري االسةةةةتعانة بكافة اإلمكانيات الموجودة في المجتما المحلي لمسةةةةاعدة الحدث في اكتسةةةةاب هسةةةةالير مواجتة إن  لمع ال

الماةةةةكالت التي قد يمر بتا  وإدراكتا مع خالل المعلومات والخدمات والبراما المتاحة  التي زودها ب  األخصةةةةا ي االجتماعي 

 (.291:م2221 ،)عبد اللطيف

 

 .قةالدراسات الساب .2.2

وقام الباحث بترديبتا دنازلياً مع  ،يتطرق الباحث في هلا المبحث إل  ههم الدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة ذات الصةةةةةةلة بموضةةةةةةوع البحث

  :السنوات األحدث إل  األقدم كما يلي

ميدانية عل  دراسةةةةة  :حداثإنحرا  األبعنوا  " د ثير البيئة االجتماعية في  م(2222 ،دراسةةةةة )الهشةةةةلمو حيث هدفت   

ي انحرا  البيئة االجتماعية ف ل  التعر  عل  د ثيرإ .رد "لوزارة التنمية االجتماعية في األحداث التابعة ر دربية ود هيل األدو

عر  ل  التإرد ، كما هدفت لوزارة التنمية االجتماعية في األحداث التابعة ميدانية عل  دور دربية ود هيل األدراسةةةةةة  :حداثاأل

متغيرات حصا ية والتي دعزى للالداللة اإلفراد العينة عند مستوى هاالحصا ية بيع متوسطات استجابات  ةالداللعل  ال روق ذات 

واسةتخدمت الدراسةة المنتا الوصة ي التحليلي، واعتمدت الدراسةة عل  االستبيا  ك داة ر يسية لجما البيانات مع  ،الديموغرافية

ة يوجد د ثير للبيئة االسةةةريوكا  مع ههم نتا ا الدراسةةةة  ،حداث في الرصةةةي  حدثاً مع األحداث في دار دربية ود هيل األ (992)

ر لبيئة كما يوجد د ثي ،كما يوجد د ثير للبيئة المدرسةةةية عل  انحرا  االحداث بدرجة كبيرة ،عل  انحرا  االحداث بدرجة كبيرة

 ثير للبيئة الترويحية عل  انحرا  االحداث وكللك يوجد د ،االصةدقاء )جماعة االقرا  ( عل  انحرا  االحداث بدرجة متوسطة

   ،الديع ( عل  انحرا  االحداث بدرجة متوسطة ،ويوجد د ثير للبيئة الثقافية )االعالم ،بدرجة متوسطة



 
 
 
 

 

 

 

كك ورة بناء رؤية لمعالجة الت وقد هوصةةةت الدراسةةةة بضةةةر .ويوجد د ثير للبيئة االقتصةةةادية عل  انحرا  االحداث بدرجة كبيرة

مسةةؤولية في المتصةةدعة والمنتكة عاجزة عع القيام ب ية  فاألسةةرة ،ث ه  عدم اسةةتقرارها يسةةبر انحرا  االحداثحي ،سةةرياأل

 .ية احتياجادتم ورغبادتم األساسيةبناء، وخاصة فيما يتضمع دلبدربية األ

دراسة  :سسات اإلصالحيةخصا ي االجتماعي العامل في المؤبعنوا  " دقييم دور األ م(2222 ،دراسة )العتيبيكما دطرقت      

في عامليع خصةةةا ييع االجتماعييع المعرفة طرق دعامل األل  إميدانية عل  دار التربية االجتماعية لل تيات وال تيا  بالاةةةارقة ". 

خصةةةةةةا ييع االجتماعييع في الدار لك معرفة المعوقات التي دواج  األحةداث ودقييم هةلا الدور وكلدار التربيةة االجتمةاعيةة ما األ

نزالء مع هثر في دغيير سلوا ال  دسةتم في د عيل األناةطة والبراما مما لتا مع هوذلك بتد  دقديم بعض التوصةيات التي يمكع 

وصةممت اسةتبانتيع خاصةة  ،صةالحتم ليعودوا لمجتمعادتم هسةوياء، واعتمدت الدراسةة عل  منتا المسةج االجتماعيإحداث واأل

خصةةا ييع اجتماعييع في دار ه( 5حداث واألخرى طبقت عل  )نزيل ونزيلة مع األ( 22طبقت عل  )بموضةةوع الدراسةةة األول  

يتسةةةمو  و ،خصةةةا ييع االجتماعييع يتعاملو  ما النزالء بصةةةورة إيجابيةوكا  مع ههم نتا ا الدراسةةةة ه  األالتربية االجتماعية، 

مو  وكللك يسةةتمو  في دعديل سةةلوا النزالء ويقو وبالنزاهة والحيادية لصفرادبالدراية العلمية بالخصةةا م الن سةةية والسةةلوكية 

وكا  مع هبرز المعوقات التي دواج  االخصةةةةةةا ييع في هداء هعمالتم  ،بتطبيق البراما الدينية والثقافية والترفيتية بصةةةةةةورة فعالة

 االجتماعيع وعدم وجود اإلمكانيات المتاحة لعملتم. األخصا يعبالدار هو قلة عدد 

 المجتما في األحداثوانحرا   األسةةةري الت كك إل  المؤدية العوامل بعنوا  " م(2222 ،سةةةة ) الهواريدراكما هدفت        

مع  العينة ودكونت األردني، المجتما في األحداثوانحرا   األسةةةري الت كك إل  المؤدية العوامل عل  التعر  إل  .األردني"

 لتد  قاً يودحق اعتمدت الدراسةةةةةةة عل  منتا المسةةةةةةج االجتماعيو األرد ، في األحداثمع نزالء مراكز رعاية  حدثاً  (222)

 وه عيالزوج ألحد الخاطئة ةيالترب ه وكا  مع ههم نتا ا الدراسةةةةة  وثبادتا، صةةةةدقتا مع والتحقق اسةةةةتبانة ريدطو دم الدراسةةةةة

 ة،ياقتصةةاد عوامل للعملهة المر  وخروج والبطالة للت كك، ةياالجتماع العوامل مع بواجباد  امقيال في الرجل ريودقصةة كالهما،

 ةيالصةةح والماةةاكل ةيالتغل وسةةوء الن سةةية، العوامل مع المتدني الط ل وذلك واألبناء، عيالوالد عيب العالقة في الكلب اديواعت

 هحد إدما  فيلالنحرا   ةيالمؤد العوامل جاءت عيح في للت كك، ةيالصةةح العوامل مع األسةةرة في اعاقة ووجود عليتا، المتردبة

 وفقدا  سةةرة،واأل الحدث اةيح في عياألبو ههل ددخل هما ة،ياألسةةر العوامل مع األبناء عيب زييوالتم الكحول عل  األسةةرةفراد ه

 ذاد ، إلثبات الحدث لةيوسةةواالنحرا   ة،ياالجتماع العوامل مع للماةةاكل دعرضةة  عند واالقتصةةادي االجتماعي للدعم الحدث

 الجسم صورة وداوه ة،ياالقتصاد العوامل مع الاتري الدخل وددني البطالة نسةر اديوازد ،الن سةية العوامل معال راغ  وهوقات

 واالبتزاز ديوالتتد اإللكتروني المجتما همامبالجرا م  والت اخر ة،يالجسم العوامل مع االنحرا  في سةببا الترمونات في والخلل

 متخصةةصةةة ةين سةة اداتيع إناةةاءوصةةت الدراسةةة بضةةرورة . وقد اةيالتكنولوج العوامل مع مجتولة ياتاةةخصةة مع اإللكتروني

 .األسري الت كك بسبر منتا عانو ي التياالضطرابات  مع عيالمنحرف األحداث لمعالجة

هلية ألخصةةةةةةا ييع االجتماعييع بالجمعيات ابعنوا  " متطلبات بناء قدرات األ م(2211 ،دراسةةةةةةة )عليقكما هاةةةةةةارت  

لمنحرفيع، ا لصحداثهلية صةةا ييع االجتماعييع بالجمعيات األ  متطلبات بناء قدرات االخل  التعر  علإ المنحرفيع ". لصحداث

، ودقديم مقترحات لبناء قدرات االخصةةةةةةا ييع االجتماعييع اء قدرات االخصةةةةةةا ييع االجتماعييعودحةديد المعوقات التي دواج  بن

 بالجمعيات االهلية.



 
 
 
 

 

 

 

ة العاملة هليلصخصا ييع االجتماعييع بالجمعيات األب سلوب الحصر الاامل واعتمدت الدراسةة عل  المنتا المسحي االجتماعي 

وكا  مع ههم نتا ا  ،واسةةةةةتخدمت االسةةةةةتبان  ك داة ر يسةةةةةية لجما البيانات ،( هخصةةةةةا ي52في مجال رعاية االحداث وعددهم )

 هدا  بات في المعار  المردبطة خصةةةةةةا ييع االجتماعييع ودمثلت هله المتطلبود متطلبات معرفة لبناء قدرات األالدراسةةةةةةة وج

المنحرفيع، كللك هناا متطلبات  لصحةداثهليةة والمعةار  المردبطةة بةالقيةادات والمسةةةةةةئوليع عع دقةديم الخةدمةات الجمعيةات األ

رة حداث المنحرفيع، واكتساب متارات إدال بالخبراء والمتنييع في مجال األاالجتماعييع دمثلت في االدصا لصخصةا ييعمتارية 

اب لت في غيهم المعوقات في بناء قدرات االخصةةةةةا ييع االجتماعييع دمث، وبالنسةةةةةبة ألمع مواجتة الماةةةةةكالت يمكن زمة بما اال

يع خصةةةةةا يجود براما مخططة لتنمية قدرات األخصةةةةةا ييع االجتماعييع عند كتابة التقارير، وعدم والموضةةةةةوعية مع جانر األ

تمر االجتماعييع بتا وكللك التقويم المس لصخصا ييعضرورة عمل دورات ددريبية وصةت الدراسة بهاالجتماعييع بالجمعية، وقد 

 .لجتود االخصا ييع في مواجتة ماكالت الجمعية

حداث مع االجتماعي كممارل عام لوقاية األ بعنوا  " دقييم هدوار االخصةةةةةةا ي م(2217 ،دراسةةةةةةة )وجيةدوهةدفةت  

حةداث مع دعةاطي المخةدرات، ودحديد جتمةاعي كممةارل عةام لوقةايةة األاال خصةةةةةةا يإل  دحةديةد هدوار األ دعةاطي المخةدرات".

، ودحديد الصةةعوبات حداث مع دعاطي المخدراتألدواره لوقاية األاالخصةةا ي االجتماعي كممارل عام  ألداءالمسةةتوى المتني 

اسةةةةة عل  منتا المسةةةةج حداث مع دعاطي المخدرات، واعتمدت الدراالجتماعي كممارل عام لوقاية األ خصةةةةا يالتي دواج  األ

حداث بدور التربية ( مع األ49، وعدد )خصةةا ي اجتماعيه( 22ودكونت عينة الدراسةةة مع ) ،االجتماعي بنوعية الاةةامل والعينة

ا ألدوار المتنية التي يسةةتخدمت  ههم اهوكا  مع ههم نتا ا الدراسةةة  ،واسةةتخدمت االسةةتبان  ك داة ر يسةةية لجما البيانات ،بالجيزة

االجتماعييع عند التعامل ما الحدث دمثلت في مسةاعدة الحدث عل  التكيف ما بيئة المؤسسة، وداجيا الحدث عل   ييعخصةا األ

ييع عند خصةةا ههم األدوار التي يسةةتخدمتا األو ،ومسةةاعدة الحدث عل  هداء هدواره ،الماةةاركة في األناةةطة المختل ة بالمؤسةةسةةة

، مسةةةاعدة حداث عل  ااةةةباع احتياجادتممسةةةاعدة األ ،قيم االجتماعية لدى األحداثي دنمية الحداث هالتعامل ما نسةةةق جماعة األ

االجتماعي كممارل عام  خصةةا يعوقات التي دحد مع فعالية دور األهم الم، واما بالنسةةبة ألحداث عل  اسةةتثمار وقت فراغتماأل

 لاالجتماعي، صعوبة االستدال لصخصا ي حداث، عدم دقبل األحداث عع الماةاركة في األناةطةلوقاية األحداث فتي عزو  األ

 ورات التدريبية في مجال وقايةنقم الد ،اإلدارية التي يقوم بتا االخصةةةا ي االجتماعي ءعباكثرة األ ،عل  هسةةةر بعض االحداث

إلعداد والمؤسةةةسةةةة  صةةةت الدراسةةةة بضةةةرورة دوافر التعاو  بيع المؤسةةةسةةةات االكاديميةهووقد  .حداث مع دعاطي المخدراتاأل

 .دعاطي المخدرات حداث معلبراما المال مة للوقاية األا

دراسة ميدانية  :بعنوا  " دور الخدمة االجتماعية في التعامل ما االحداث الجانحيع م(2216 ،)العبريةدراسةة كما هاةارت 

ع حداث الجانحياألإل  التعر  عل  دور الخدمة االجتماعية في التعامل ما  مطبقة في مؤسسات رعاية االحداث بسلطنة عما ".

 ،داثحال رعاية األخصا ييع االجتماعييع في مجومعرفة الصةعوبات التي دواج  األ ،في المؤسةسةات اإلصةالحية بسةلطنة عما 

الدراسةةة عل  المنتا المسةةحي  وهعمدت ،حداثدمة االجتماعية في مجال رعاية األوالتعر  عل  الدور المقترح لت عيل دور الخ

حداث إصالح األحداث المودعيع بدار املت كافة األر يسةية لجما البيانات مع عينة  ك داةل  االسةتبان  واعتمدت ع ،االجتماعي

 حداث الجانحيع والموزعيع عل  جميا المحاف ات، ( عامالً مع العامليع ما األ29ع )( هحداث، وكللك عينة م2وبل  عددهم )



 
 
 
 

 

 

 

حداث في المؤسةةةسةةةات صةةةا ي االجتماعي في مجال رعاية األخاأل سةةةة دعدد األدوار التي يمارسةةةتاوكا  مع ههم نتا ا الدرا

، ودوره حداثما هسةةةره الحدث ودوره ما جماعة األالحية بسةةةلطنة عما  والتي دمثلت في دوره ما الحدث ك رد، ودوره صةةةاال

هي الصعوبات حداث صا ي االجتماعي في مجال رعاية األخا عع ههم الصعوبات التي دواج  األمه، ما المؤسةسةات اإلصالحية

راجعة دليتا الصعوبات ال ،حداث الجانحيع هن ستمثم الصعوبات الراجعة األ ،صالحية  المجتما المحي  بالمؤسسة اإلإلالراجعة 

حداث بما ينمي قدرادتم العقلية والبدنية في دطوير براما رعاية األوصةةت الدراسةةة بضةةرورة هوقد  .ل  المؤسةةسةةة اإلصةةالحيةإ

 .والثقافية والرياضية المجاالت االجتماعية

دراسة حالة  :مل  مع وجتة ن ر األحداثهسةباب  وعوا :حداثبعنوا  " انحرا  األ م(2214 ،ما دراسةة ) الشةروهدفت    

 حداثاأل انحرا  ل إ دؤدي التي والعوامل سباباأل ل إ التعر ". إل  حداث في مركز دربية ود هيل االحداث باألرد  عل  األ

 عام في ربده حداثه ود هيل رعاية مركز في المودعيع المنحرفيع حداثاأل جميا حول الدراسةةةة دمحورتو ،ن رهم وجتة مع

 وعوامل سةةبابه داةةكل هنتا الباحث رهى التي والعوامل سةةباباأل عل  الدراسةةة وركزت ،( حدث12حيث بلغع عددهم ) 2292

الوازع الديني واألخالقي عند  وضةةةعف ،تصةةةاديةسةةةرية وهسةةةباب اجتماعية وهسةةةباب اقه: هسةةةباب وهي لالنحرا  دؤدي ر يسةةةة

المسةةةةتوى التعليمي، واعتمدت ومكا  السةةةةكع  ،ل  عمر الحدث وعمر كل مع والدي إحداث، وهسةةةباب دكنولوجية، باإلضةةةةافة األ

را  انحدا ا الدراسةة ه  هسةباب  ك داة ر يسةية لجما البيانات، وكا  مع ههم  واالسةتبانة ،الدراسةة عل  منتا المسةج االجتماعي

ابة اء السةةةوء للحدث وغياب الرقكللك رفق ،ألبنا تاسةةةرة في عملية التناةةةئة االجتماعية السةةةليمة إل  غياب دور األحداث دعود األ

 ن راً  باألحداث االهتماموصةةت الدراسةةة بضةةرورة هوقد  .سةةرةوادسةةاع حجم األ ،لصسةةرةوالدخل االقتصةةادي المتدني  ،سةةريةاأل

 المجتما. ا جار مع كبيرة اريحة لكونتم

  ل  التعر  علإ .بعنوا  " هسةةةةةةباب جنوح االحداث في مدينة الرياض " م(2212 ،دراسةةةةةةة )  ريقاتوهخيراً هةدفت  

دى د ثير العوامل   معرفة مإلحةداث في مةدينةة الرياض كما هدفت  ةة األحةداث في دار مالحالعوامةل التي دقف وراء جنوح األ

ع حداث المودعيديد بيانات ومعلومات عع خصةةةا م األل  الجنوح ودحإتي دفعت الحدث سةةةرية واالقتصةةةادية الاالجتماعية واأل

( حيث قام باختيار حدث واحد مع هجل دراست   Case Studyواسةتخدم الباحث منتم دراسةة الحالة )  ،بدار الرعاية والمالح ة

ات ه  العالقوكا  مع ههم النتا ا  ،السةةابقة طار الن ري والدراسةةاتوضةةا الت سةةيرات المناسةةبة لجنوح األحداث وربطتا ما اإلل

وه  كثرة ماةةةةاكل الزوجيع همام األط ال خلقت  ،سةةةةرة خلقت نوعاً مع االضةةةةطراب بعالقة الحديث بوالدي غير المتوازنة في األ

 يد بالضةةربو التتده  قيام الزوج بضةةرب زوجت  هنوعاً مع عدم الطم نينة لدى الحدث مما دفع  للاةةك الدا م وعدم االسةةتقرار و

 .خلق نوعاً مع العدوانية الموجتة عند الط ل

 التعليق على الدراسات السابقة.

 أوالً: أوجه اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.

اد اق غالبية الدراسةات السةابقة ما الدراسةة الحالية في ههمية دراسةة موضةوع انحرا  األحداث في األسةر الم ككة وهسباب   -9

 ،) الاةةةةةةرما ،م(2222 ،م(، )التواري2222 ،)العتيبي،م(2222 ،المؤديةة ل ، كدراسةةةةةةة كالً مع )التاةةةةةةلمو والعوامةل 

م( عل  2292 ،)العبرية ،م(2291 ،)وجيد،م(2292 ،م(. كمةا اد قت دراسةةةةةةة كال مع )عليق2292 ،) زريقةات،م(2292

 إلصالحية.ههمية دور األخصا ي االجتماعي في رعاية األحداث المنحرفيع بالمؤسسات ا



 
 
 
 

 

 

 

اد اق بعض الدراسةةةات السةةةابقة ما الدراسةةةة الحالية في اسةةةتخدام منتا المسةةةج االجتماعي وكللك اسةةةتخدام االسةةةتبيا  ك داة  -2

 ،) التواري،م(2292 ،)عليق،م(2291 ،)وجيةةةد،م(2292 ،ر يسةةةةةةيةةةة لجما البيةةةانةةةات كةةةدراسةةةةةةةةةة كالً مع )العبريةةةة

 م(.2222 ،)العتيبي،م(2222

اد قت ما الدراسةةة الحالية عل  ههمية الدور اللي يقدم  األخصةةا ي االجتماعي في رعاية األحداث بعض الدراسةةات السةةابقة  -4

إال ه  البعض منتةةا قةةد هوضةةةةةةحةةت وجود جملةةة مع العقبةةات والتحةةديةةات التي دقف حجر عثرة في طريق دحقيق  ،الجةةانحيع

م( لوجود عدد مع المعوقات 2291 ،)وجيد م( و2222 ،األخصةةةا ي ألهداف ، مثل ما دوصةةةلت الي  دراسةةةة كالً مع )العتيبي

وعزو  األحداث عع المااركة في األناطة،  ،مثل قلة عدد األخصا يع االجتماعيع وعدم وجود اإلمكانيات المتاحة لعملتم

 .عدم دقبل األحداث لصخصا ي االجتماعي، صعوبة االستدالل عل  هسر بعض االحداث

 

 مع الدراسات السابقة.ثانياً: أوجه اختالف الدراسة الحالية 

قدم الباحث عدداً مع الدراسةات المحلية والعربية المختل ة التي دت ق مضموناً ما الدراسة الحالية ولكنتا ال دت ق مع متا ما  -9

م( في 2292 ،دراسةةةةت  في مكا  دطبيق الدراسةةةةة، حيث ه  هناا إختالفاً في بيئات الدراسةةةةة حيث طبقت دراسةةةةة )زريقات

وطبقت  ،م(2222 ،م( وفي االمارات دراسة )العتيبي2292 ،وفي سةلطنة عما  دراسة )العبرية ،السةعوديةالمملكة العربية 

 ،وفي مصر دراسة )وجيد ،م(2292 ،م( و) الارما 2222 ،م( و ) التواري2222 ،في األرد  دراسة كالً مع )التالمو 

 م (. 2291

م( عل  2222 ،م(  و) التواري2292 ،راسةةةةةةة ) الاةةةةةةرما حيث طبقت د ،هنةاا اختالفةاً في مجتما البحةث وحجم العينةة -2

م( عل  كالً مع األحةداث واالخصةةةةةةا ييع االجتمةاعييع بدار رعاية 2292 ،وطبقةت دراسةةةةةةة )العبريةة ،األحةداث الجةانحيع

م( عل  مجتما االخصا ييع االجتماعييع العامليع في 2292 ،م( و)عليق2291 ،كما طبقت دراسةة كالً مع )وجيد ،األحداث

 .رعاية االحداث

 

 ثالثاً: أوجه االستفادة:

 دحليل نتا جتا. في واألسالير اإلحصا ية الدراسة ومتغيرادتا مجاالت التعر  عل  في السابقة مع الدراسات است اد الباحث -9

مجال  في الخاصةةةة بالدراسةةةة وكللك م االسةةةتبانة وفقرادتادصةةةمي في هله الدراسةةةات مع اسةةةت اد الباحث آخر جانر ومع  -2

 .الدراسة وهسلوبتا منتجية

 ب   الخبرات القول يمكع للا هله الدراسةةاتك بتا التي خرجت والتوصةةيات والمقترحات اسةةت اد الباحث مع النتا ا وهيضةةا  -4

 .هله الدراسة إثراء في هفادت الدراسات قد هله الواردة في

 .سرة للدراسةالنظرية المف .3.2

 الدور نظرية

دعتبر و ،االجتماعي لصخصةةةةا ي المتنية بالممارسةةةةة الخاصةةةةة الن ريات إحدى وهي ،ن رية الدور الباحث اسةةةةتخدم

)ن رية الدور( مع ههم إسةةتامات علم االجتماع والتي اسةةت ادت منتا متنة الخدمة االجتماعية في بناء األطر الن رية التي داةةكل 

 ،لية الممارسةاألسا الر يسية لعم



 
 
 
 

 

 

 

ولقد هاارت الكثير مع دراسات وكتر الخدمة االجتماعية ألهمية ن رية الدور ودرها في دزويدنا بم اهيم دركز عل  التعامالت  

 م(.2291 ،ودقوم ن رية الدور عل  هسال ه  كل فرد في المجتما ياغل مركزاً معيناً في المجتما )النعمي ،بيع األفراد وبيئادتم

كما هخل عدد المؤسةةةةةةسةةةةةةات  ، رية الدور في الوقت المعاصةةةةةةر دؤثر عل  ممارسةةةةةةات الخدمة االجتماعيةكما بدهت ن

وكللك  ،ويرجا ذلك ال  ما دتسةةم ب  مع إثراء م اهيمتا ومكونادتا الن رية ،االجتماعية التي دسةةتخدم دلك الن رية يتزايد ددريجياً 

  .ووسيلة مناسبة لدراسة ودحليل السلوا االجتماعي وقدردتا عل  ه  دقدم لنا هسلوباً  ،مضامينتا التطبيقية

وياةةير زناينكسةةي ه  الدور االجتماعي يعد نسةةقاً دينامياً اجتماعياً يتكو  مع عدة عناصةةر متاةةابكة ومت اعلة ما بعضةةتا  

   :م( كما يلي2222وياير إليتا صادق ) ،داكل مكونات الدور

 .ألاخاص اللي يت اعل معتم القا د بالدورالدا رة االجتماعية وما داتمل علي  مع مجموعة ا -

 .الخصا م البدنية والسيكولوجية المتعلقة بمركز القا م بالدور واللي ياغل  -

 .الدور والمكانة االجتماعية للقا م بالدور -

  .ههم الوةا ف االجتماعية للقا م بالدور  -

 :ور كما يليم( ههم االفتراضات والم اهيم األساسية لن رية الد2291ويلكر النعمي )

 .ودامل دوقعات السلوا الاخصي والمركز اللي يتواله اخم معيع ويامل كل الحقوق والواجبات :دوقعات الدور -9

ويتحقق عندما يكو  سةةةلوا الدور ودوقعاد  بالنسةةةبة لصاةةةخاص في نسةةةق معاً بحيث يكو  السةةةلوا المؤدي  :دكامل الدور -2

 .متناسر ما األخر

د ينتا لعدة عوامل منتا عدم دوفر المعلومات والمعرفة الالزمة عع نسةةةةةةق الدور واختال  غيةاب التكامل في األدوار: وق -4

 .ههدا  الدور بيع المااركيع في  وغياب المقومات المناسبة لتستيل هداء الدور

حقيق دويعني السةةلوا اللي يؤدي  اةةاغل المكانة المعينة وبناء عل  ما دعلم  في وقت معيع سةةابق ويتد  إل   :هداء الدور -2

 .غاية معينة

وياةةةير م توم غموض الدور إل  دلك األدوار التي د تقر إل  االعترا  الرسةةةمي الواضةةةج بتا مع جانر  :غموض الدور -5

 .بمعني عدم االعترا  بموقا ومكان  هلا الدور عل  خريطة العالقات االجتماعية ،الن ام الرسمي في المجتما

وكلما كا  صعر عل  ال رد  ،اضحاً ومحدداً كلما زادت قود  ود كد وضوح كلما كا  الدور و :درجة قوة موضةوع الدور -2

 .ه  يؤدي متطلبات الدور

كما يتمحور مضةةةمو  هله الن رية في ه  كل فرد ياةةةغل مركزاً اجتماعياً معيناً في السةةةلم االجتماعي  وهلا المركز يحتم 

د اعل  ما األاةةةخاص الليع ياةةةغلو  مراكز اجتماعية  عل  الاةةةخم اللي ياةةةغل  مجموعة مع الحقوق وااللتزامات التي دن م

ويعتبر الةدور ثمرة د ةاعل اللات بيع هله  ،هخرى، ودتكو  التن يميةات اإلجتمةاعيةة في هةله الن ريةة مع الجمةاعةات االجتمةاعيةة

 .ماعيالتن يمات، ويتكو  مع األدوار والتوقعات التي يؤكد كل منتا عل  ضرورة مواجتة إحدى حاجات الجتاز االجت

المكانة مع ممارسةةةةةةة  خصةةةةةةا ي االجتماعي ومتطلبات هلهمكانة االجتماعية التي يحتلتا األووفقاً لتله الن رية يمكننا دراسةةةةةةة ال

ودوقعةةادةة  هو  ألدوارهخريع في المجتما ودوقعةةات اآل ،وار المختل ةةة في اطةةار عملةة  ما األحةةداث الجةةانحيعدمجموعةةة مع األ

 ،دوارالتواز  والتوافق بيع هله األ ومدى قدرد  عل  دحقيق ،اخصياً 



 
 
 
 

 

 

 

حداث وما المؤسةةسةةات االصالحية ي  مع عالقات دبادلية خاصةة ما األخصةا ي االجتماعي فيتا، وما دحوومتطلبادتا ومكانة األ 

 ... الخ.الموجودة في المجتما وفريق العمل

مسةةاعددتم عل  حداث عل  القيام ب دوارهم وألمعاونة ا :ها واجبات علي  منتافاألخصةةا ي االجتماعي ياةةغل مكانة دتضةةمع بدور

 .حداثضمع مكانت  حقوقاً مثل حق  في اإلطالع عل  ماكالت األكما دت ،دوار مع ماكالتحل ما يعترض هله األ

 

 منهجيَّة الدِّراسة وإجراءاتها .3

 :مقدمة .1.3

 ،دم، ودحديد مجتما البحث وعينت يتناول هلا ال صةةةل اإلجراءات المنتجية للدراسةةةة، مع حيث منتا الدراسةةةة المسةةةتخ

وهدوادة  مع حيةث بنةاءها والت كد مع صةةةةةةدقتا وثبادتا، واإلجراءات المتبعة في دطبيقتا، وهسةةةةةةالير المعالجة اإلحصةةةةةةا ية التي 

 استخدمت في دحليل البيانات.

 

 نوع الدراسة:. 2.3

ول عل  معلومات وبيانات دقيقة دصور دعتبر هله الدراسة مع الدراسات الوص ية حيث يمكع للباحث مع خاللتا الحص

لوصةةةول إل  وضةةةا دصةةةوري للممارسةةةة المتنية مع خالل رصةةةد ودحليل ود سةةةير البيانات التي همكع لواقا الماةةةكالت وذلك 

 الحصول عليتا مع المبحوثيع.

 

 :منهج الدراسة .3.3

 ،ل دحليل نتا ا الدراسات السابقةاعتمدت الدراسةة عل  منتا المسج االجتماعي وذلك في جما بيانات الدراسة مع خال

ذلك لتحليل و ،وجما البيانات الميدانية ودحويلتا مع بيانات كي ية إل  بيانات كمية ليسةةةةةةتل التعامل معتا في الوصةةةةةةف والتحليل

 .انحرا  األحداث في األسر الم ككة ودور االخصا ي االجتماعي في الحد منتا

 

 :مجتمع الدِّراسة. 4.3

الجتماعية ا الاؤو اسة مع االخصا ييع االجتماعييع العامليع بمراكز الت هيل الاامل التابعة لوزارة يتكو  مجتما الدر

هخصةةةةةةا ي  (922)مةدينةة الطةا ف(، والبال  عددهم  -مةدينةة القن ةلة  -مةدينةة مكةة المكرمةة  -بمنطقةة مكةة المكرمةة )مةدينةة جةده 

 هـ(9222عام ) اجتماعي كا  جميعتم عل  احتكاا مباار ما الجانحيع خالل

 

 :عينة الدِّراسة .5.3

حداث بمنطقة مكة المكرمة خالل ييع االجتماعييع بمراكز د هيل األقام الباحث باختيار عينة عاةةةةةةوا ية مع االخصةةةةةةا 

( وقد دجاوب ما (google driveهـةةةة، حيث دم دوزيا االستمارة إلكترونياً مست يدا مع دطبيق 9222-هـةةةة 9229العام الدراسي 

 ( هخصا ي اجتماعي.921دد )لباحث عا

 حدود الدراسة: .6.3

 :اقتصةةةةرت عل  " انحرا  األحداث في األسةةةةر الم ككة ودور االخصةةةةا ي االجتماعي في الحد  الحدود الموضةةةةوعية

 .منتا"



 
 
 
 

 

 

 

 :ة مدين -مراكز الت هيل الاةةةامل بمنطقة مكة المكرمة )مدينة جده اقتصةةةرت الحدود الجغرافية عل    الحدود الجغرافية

 مدينة الطا ف(. -مدينة القن لة  -المكرمة مكة 

 :ه9222 -هـ  9229ال صل الدراسي الثاني للعام الدراسي  الحدود الزمنية. 

 

 :أداة الدِّراسة .7.3

بما ه  وسةةةةةةيلة جما المعلومات مع ههم مراحل اإلجراءات المنتجية في كل بحث بواسةةةةةةطتتا وعع طريق حسةةةةةةع دحديدها      

يمكع ه  دصةةةبج معلومات البحث عل  درجة كبيرة مع الموضةةةوعية والدقة وه  دخدم ههدا  الدراسةةةة و ،واختيارها ودصةةةميمتا

ودجير عل  هسئلتتا المختل ة وللا قرر الباحث لجما البيانات لتله الدراسة ه  يختار األسلوب المعتمد عل  هداة جما البيانات مع 

األسةةةئلة المكتوبة بغرض اسةةةتطالع الرهي هو جما المعلومات حول  المبحوثيع وهي )اسةةةتبانة( والتي دعر  ب نتا "مجموعة مع

موضةةوع معيع " وهله األداة )االسةةتبانة( دسةةتطيا ه  دعكا واقا الماةةكلة مع ناحية، ودجير عل  دسةةاؤالت الدراسةةة مع ناحية 

 جودة في المجال. هخرى وبعد ه  دم االطالع عل  اإلطار الن ري والدراسات السابقة واالسترااد ببعض األدوات المو

 خطوات إعداد أداة الدِّراسة وجمع البيانات: 

بعد دحديد هد  الدراسةة وهو دراسةة دور االخصةا ي االجتماعي في الحد مع انحرا  االحداث في األسر الم ككة، دم 

ل  م دم عرضتا عدصميم مجموعة هسئلة دختم بموضوع الدراسة بعد االطالع عل  هدبيات الدراسة والدراسات السابقة، ومع ث

األجزاء مع االسةةةتبان   ( ودكونت 9والخروج باألداة في صةةةوردتا النتا ية )ملحق  الماةةر  عل  الدراسةةةة ودم االخل بمالح اد 

 التالية:

 القسم األول: البيانات األولية.

مدة  –دراسي المؤهل ال –ية وياةتمل عل  البيانات الاخصية لعينة الدراسة ودامل الخصا م الديموغرافية للعينة ) ال ئة العمر

هكثر األفعال المردكبة مع قبل االحداث الجانحيع حسر وجتة ن را  –حضور دورات ددريبي  مردبطة بطبيعة عملك  –الخدمة 

 وواقا عملك(

 القسم الثاني: محاور الدراسة.

 ( فقرة مقسمة إل  هربعة محاور عل  النحو التالي:24وااتمل عل  )

 ( فقرة.94مل األسرية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسر الم ككة وااتمل عل  )العوا المحور األول: -

 ( فقرات.92العوامل االجتماعية خارج األسرة المؤدية إلنحرا  األحداث في األسر الم ككة وااتمل عل  ) المحور الثاني: -

 ( فقرات.92ككة وااتمل عل  )العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسر الم  المحور الثالث: -

( 92: ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةةةةا ي االجتماعي في مجال رعاية األحداث وااةةةةةتمل عل  )المحور الرابع -

 فقرات.

اد رومع ثم دم إعداد قا مة االستبيا  لتله الدراسة والتي قام ببنا تا مستخدماً مقيال ليكرت الخماسي وذلك لمعرفة مدى موافقة هف

 العينة عل  عبارات هداة الدراسة وذلك وفقاً للجدول التالي:

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 ( يوضح تو يع أو ا  ومدى العبارات حسب مقياس ليكرت الخماسي1-3جدول رقم )

 االستجابة اإلجابة االو ا  المدى

 ضعي ة جداً  غير موافق بادة 1 9.25إل  هقل مع  9

 ضعي ة غير موافق 2 2.2إل  هقل مع  9.22مع 

 متوسطة محايد 3 4.22إل  هقل مع  2.22ع م

 كبيرة موافق 4 2.22إل  هقل مع  4.22مع 

 كبيرة جداً  موافق بادة 5 5إل   2.22مع 

 

 :صدق وثبات أداة الدراسة 3-7

 )أ(  صدق التكوين )الصدق الظاهري(.

ياغتتا ومدى وضةةةةةةوح هله هو الن ةام العةام لصداة هو الصةةةةةةورة الخةارجيةة لتا، مع حيث نوع الم ردات، وكي ية صةةةةةة

الم ردات، كللك يتناول دعليمات االستبانة ومدى دقتتا ودرجة ما دتمتا ب  مع موضوعية كما ياير هلا النوع مع الصدق إل  ه  

االسةتبانة مناسبة للغرض اللي وضعت مع هجل  وفي الدراسة الحالية دمت االست ادة مع الدراسات السابقة التي دناولت موضوع 

راسةة كما دم دطوير االسةتبانة مع قبل الدكتور الماةر  عل  البحث واللي د ضةل ماكوراً بإبداء دوجيتاد  التي دم األخل هله الد

 .بتا لتكو  االستبانة في صوردتا النتا ية

 )ب( صدق االتساق الداخلي: 

، سةةةئلة االسةةةتبانة الكليةيقصةةةد باالدسةةةاق الداخلي ألسةةةئلة االسةةةتبان  هي قوة االردباط بيع درجات كل مجال ودرجات ه

وقد  ،والصةدق ببسةاطة هو ه  دقيا هسئلة االستبانة هو االختبار ما وضعت لقياس  هي يقيا فعالً الوةي ة التي ي ترض هن  يقيستا

 .دم الت كد مع صدق االدساق الداخلي لالستبانة بحساب معامالت اردباط بيرسو  بيع فقرات االستبانة والدرجة الكلية لتا

ام الباحث بحسةةاب االدسةةاق الداخلي لإلسةةتبانة عع طريق حسةةاب معامالت اردباط بيرسةةو  بيع محاور االسةةتبانة كما ق

 ما بعضتا البعض وما الدرجة الكلية لالستبانة والنتا ا موضحة في الجدول التالي:

 ( يوضح معامالت االرتباط بين كل محور والدرجة الكلية.2-3جدول رقم )

مؤدية العوامل األسرية ال

النحراف األحداث في األسر 

 المفككة.

العوامل االجتماعية خارج األسرة 

المؤدية النحراف األحداث في 

 األسر المفككة.

العوامل التكنولوجية المؤدية 

النحراف األحداث في األسر 

 المفككة.

أهم المقترحات الال مة 

لتفعيل دور األخصائي 

االجتماعي في مجال 

 رعاية األحداث

رقم 

 عبارةال
 رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

9 .410(**) 9 .539(**) 9 .488(**) 9 .470(**) 

2 .458(**) 2 .382(**) 2 .524(**) 2 .475(**) 



 
 
 
 

 

 

 

4 .548(**) 4 .393(**) 4 .610(**) 4 .432(**) 

2 .561(**) 2 .661(**) 2 .659(**) 2 .536(**) 

5 .556(**) 5 .635(**) 5 .781(**) 5 .442(**) 

2 .464(**) 2 .707(**) 2 .664(**) 2 .539(**) 

1 .592(**) 1 .448(**) 1 .498(**) 1 .565(**) 

2 .557(**) 2 .624(**) 2 .649(**) 2 .547(**) 

1 .472(**) 1 .589(**) 1 .765(**) 1 .628(**) 

92 .545(**) 92 .665(**) 92 .720(**) 92 .397(**) 

99 .312(**)  

92 .547(**) 

94 .485(**) 

مع الجةةدول هعاله دبيع ه  معةةامالت االردبةةاط بيع كةل عبةارة مع عبةةارات هداة الةدراسةةةةةةةة والةةدرجةة الكليةة لصداة نجةةد ه  جميا  

 ادساق داخلي بيع كل عبارة والدرجة الكلية. معامالت كانت إيجابية وذات داللة إحصا ية، مما يعني ه  هناا

 )ج( ثبات أداة الدراسة:

لكل محور مع محاور هداة الدراسةةةةة وللدرجة  (Cronbach Alpha)دم التحقق مع ثبات األداة بحسةةةةاب معامل كرونباف هل ا    

 الكلية لصداة والجدول التالي يبيع النتا ا:

 لمحاور أداة الدراسة( يوضح معامل ألفا كرونباخ 3-3جدول رقم )

 الفاكرونباخ العينة المشاركة المحاور

 0.910 13 العوامل األسرية المؤدية النحرا  األحداث في األسر الم ككة.

العوامل االجتماعية خارج األسةةةةةةرة المؤدية النحرا  األحداث في األسةةةةةةر 

 الم ككة.
10 0.855 

 0.868 10 ألسر الم ككة.العوامل التكنولوجية المؤدية النحرا  األحداث في ا

ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةةا ي االجتماعي في مجال رعاية 

 األحداث.
10 0.834 

 0.945 43 األداة ككل

 

وهي قيم ( 2.125( ولصداة ككةةل بلغةةت )2.192-2.242الجةدول هعاله بينع معةةامالت هل ةةاكرونبةةاف للمحةةاور دراوحةةت مةةا بيع )

هناا ثبات في إجابات هفراد العينة في اإلجابة عل  هله األداة مما يعني هن  يمكع االعتماد عل  هله األداة  مرد عةة ممةا يعني ه 

 مع حيث جما البيانات وكللك إمكانية دعميم النتا ا التي سو  دخرج بتا هله الدراسة.

 



 
 
 
 

 

 

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: .1.3

( وذلك SPSSاآللي باسةةةتخدام برناما الحزمة اإلحصةةةا ية للعلوم االجتماعية ) دم درميز االسةةةتبيانات وإدخالتا في الحاسةةةر

 بغرض دحليل بيانات الدراسة دحليالً علمياً يحقق ههدا  الدراسة ويجير عع دساؤالدتا وقد استخدم الباحث االختبارات التالية:

 .النسر والتكرارات المئوية -9

 ردير إجابات م ردات الدراسة لعبارات االستبان  حسر درجة الموافقة.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لت -2

 .( إليجاد العالقة بيع بعض المتغيرات(Pearsonمعامل اردباط بيرسو   -4

 ( لحساب ثبات محاور الدراسة وهداة الدراسة ككل.ALPHAمعامل هل ا كرونباف ) -2

 

 عرض وتفسير نتائج الدراسة .4

 مقدمة:  .1.4

ل دحليل نتا ا الدراسةة الميدانية )التحليل اإلحصةا ي( مع خالل عرض اسةتجابات هفراد عينة الدراسة هلا ال صةل يتناو

عل  هسئلة الدراسة، ومعالجتتا إحصا يا باستخدام م اهيم اإلحصاء الوص ي واالستداللي وهساليب  اإلحصا ية وصوالً إل  النتا ا 

 ودحليلتا ود سيرها كما يلي:

 ة بمحور البيانات األولية:النتائج المتعلق .2.4

 ( تو يع أفراد العينة على حسب الفئة العمرية.1-4جدول )

 النسبة التكرار ال ئة

سنة 25هقل مع   6 4.7 

سنة 42هقل مع  – 25مع   10 7.8 

سنة 45هقل مع  – 42  14 10.9 

سنة 22هقل مع  – 45  40 31.0 

سنة ف كثر 22  59 45.8 

 100 129 الكل

عبةارة عع النسةةةةةةر والتكرارات لتوزيا هفراد العينةة عل  حسةةةةةةر ال ئةة العمرية فنجد ه  الغالبية دقا بداخل ال ئة  الجةدول هعاله

 – 42 ((، ال ئة العمرية %49.2سنة( بنسبة ) 22هقل مع  – 45(، دليتا ال ئة العمرية )%25.2سنة ف كثر( بنسبة ) 22العمرية )

(، وهخيراً ال ئة العمرية )هقل %1.2سةةنة( بنسةةبة ) 42هقل مع  – 25ة العمرية )مع ( دليتا ال ئ%92.1سةةنة( بنسةةبة ) 45هقل مع 

  (، الاكل التالي يبيع هله النسر:%2.1سنة( بنسبة ) 25مع 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح تو يع أفراد العينة حسب متغير الفئة العمرية1-4شكل رقم )

 

 دراسيالمؤهل ال( تو يع أفراد العينة على حسب 2-4جدول رقم )

 النسبة التكرار المستوى التعليمي

 17.1 22 بكالوريول علم اجتماع

 16.3 21 بكالوريول خدمة اجتماعية

 5.4 7 بكالوريول علم ن ا

 27.9 36 ماجستير ف عل 

 31.8 41 هخرى

 100 129 المجموع

الدراسةةي فنجد ه  الغالبية بمؤهالت هخرى الجدول هعاله عبارة عع النسةةر والتكرارات لتوزيا هفراد العينة عل  حسةةر المؤهل 

(، دليتا %91.9( ومع ثم )بكالوريول علم اجتماع( بنسةةةةةةبة )%21.1(، دليتا )ماجسةةةةةةتير ف عل ( بنسةةةةةةبة )%49.2بنسةةةةةةبةة )

( لكٍل، الاةةةةكل التالي يبيع هله %5.2(، واخيراً )بكالوريول علم ن ا( بنسةةةةبة )%92.4)بكالوريول خدمة اجتماعية( بنسةةةةبة )

  النسر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب المؤهل الدراسي( يوضح تو يع أفراد العينة 2-4شكل رقم )
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 ( تو يع أفراد العينة على حسب مدة الخدمة بالوظيفة الحالية3-4جدول رقم )

 النسبة التكرار المدة

سنوات 5هقل مع   28 21.71 

سنوات 92هقل مع  – 5مع   34 26.36 

سنة 95هقل مع  – 92مع   22 17.05 

ف كثر سنة 95  45 34.88 

 100 129 الكل

الجدول هعاله عبارة عع النسةةر والتكرارات لتوزيا هفراد العينة عل  حسةةر مدة الخدمة بالوةي ة الحالية فنجد ه  الغالبية عملوا 

سنوات(  5(، ومع ثم )هقل مع %22.42سةنوات( بنسةبة ) 92هقل مع  – 5(، دليتا )مع %42.22سةنة ف كثر( بنسةبة ) 95بمدة )

 (، الاكل التالي يبيع هله النسر: %91.25سنة( بنسبة ) 95هقل مع  – 92(، وهخيرا ً)مع %29.19بنسبة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب مدة الخدمة بالوظيفة الحالية( يوضح تو يع أفراد العينة 3-4شكل رقم )

 

 تو يع أفراد العينة على حسب حضور دورات تدريبية ( 4-4رقم ) جدول

 نسبةال التكرار االجابة

 86.9 112 نعم

 13.2 17 ال

 100 129 المجموع

الجدول هعاله عبارة عع النسةةةر والتكرارات لتوزيا هفراد العينة عل  حسةةةر حضةةةةورهم للدروات الدورات التدريبية المردبطة 

ريبية مردبطة (، بينما الليع لم يحضةةةةروا دورات دد%22.1بطبيعة العمل فنجد ه  الغالبية قد حضةةةةروا دورات ددريبية بنسةةةةبة )

 (، الاكل التالي يبيع هله النسر:%94.2بطبيعة العمل بنسبة )
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 حسب حضور الدورات التدريبية( يوضح تو يع أفراد العينة 4-4شكل رقم )

 

 تو يع أفراد العينة على حسب طبيعة الدورات التدريبية في مجال العمل. ( 5-4رقم ) جدول

 النسبة التكرار العمل

 30.2 39 هيل االخصا ي االجتماعيدورة د 

 12.4 16 دورة متارة استقبال المست يديع وطرق التعامل معتم

 13.2 17 الخدمة االجتماعية في مجال االحداث والمباد  المتنية والممارسة العملية

 37.2 48 هخرى

 100.0 129 المجموع

نة عل  حسةةةر طبيعة الدورات التدريبية في مجال العمل فنجد ه  الجدول هعاله عبارة عع النسةةةر والتكرارات لتوزيا هفراد العي

(، ومع ثم )دورة د هيل االخصةةةةةا ي %41.2الغالبية قد حصةةةةلوا عل  دورات هخرى في مجال عملتم غير التي ذكرت بنسةةةةةبة )

لعملية( بنسةةةةةةبة (، دليتةا )الخةدمةة االجتماعية في مجال االحداث والمباد  المتنية والممارسةةةةةةة ا%42.2االجتمةاعي( بنسةةةةةةبةة )

 (، الاكل التالي يبيع هله النسر:%92.2(، وهخيراً )دورة متارة استقبال المست يديع وطرق التعامل معتم( بنسبة )94.2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب طبيعة الدورات التدريبية في مجال العمل( يوضح تو يع أفراد العينة 5-4شكل رقم )
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أكثر األفعال المرتكبة من االحداث الجانحين حسب وجهة نظر االخصائيين  أفراد العينة على حسب ( تو يع6-4رقم )جدول 

 االجتماعيين.

 النسبة التكرار األفعال

 37.3 48 سرقة

 14.7 19 اعتداء

 6.2 8 دخرير

 5.4 7 جرا م ن ا

 23.3 30 مخدرات

 1.6 2 هتك عرض

 7.8 10 لواط

 3.9 5 هخرى

 100 129 المجموع

عع النسةةر والتكرارات ألكثر األفعال المردكبة مع قبل االحداث الجانحيع حسةةر وجتة ن ر وواقا العمل، الجدول هعاله عبارة 

(، %92.1(، ومع ثم االعتداء بنسةةةبة )%24.4(، دليتا هفعال مخدرات بنسةةةبة )%41.4فنجد ه  هغلر دلك األفعال هي سةةةرقة )

(، %4.1( ومع ثم هفعال هخرى بنسبة )%5.2را م ن ا بنسبة )( ومع ثم ج%2.2(، التخرير بنسبة )%1.2دليتا اللواط بنسبة )

 (، الاكل التالي يبيع هله النسر:%9.2واخيراً هتك العرض بنسبة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أكثر األفعال المرتكبة من االحداث الجانحين حسب وجهة نظر االخصائيين حسب ( يوضح تو يع أفراد العينة 6-4شكل رقم )

 االجتماعيين

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

أخرىلواطهتك عرضمخدراتجرائم نفستخريباعتداءسرقة



 
 
 
 

 

 

 

 تائج المتعلقة بمحاور الدراسة:الن .3.4

 :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول

؟. " قام  العوامل األسةةةةةةرية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسةةةةةةر الم ككةلإلجابة عل  التسةةةةةةاؤل األول واللي نم عل  " ما 

تجابة بارات بناء عل  درجات االسالباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور، ودم دردير الع

 وذلك وفقاً لآلدي

( المتوسةةةةةةطةات الحسةةةةةةابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات العوامل األسةةةةةةرية المؤدية 7-4جةدول )

 إلنحراف األحداث في األسر المفككة.

 المتوسط العبارة
االنحراف 

 المعياري

الو   

 النسبي

درجة 

 الموافقة
 يبالترت

 92 كبيرة 82 1.05 4.10 التمييز بيع األبناء داخل األسرة.

 9 كبيرة جداً  90.6 0.83 4.53 ضعف الرقابة األسرية.

 4 كبيرة جداً  86.6 0.85 4.33 انتاار العنف األسري.

 1 كبيرة جداً  84.4 0.96 4.22 إدما  هحد هفراد األسرة عل  الكحول.

 2 كبيرة جداً  89.2 0.87 4.46 ان صال الوالديع بتجر هو طالق.

 1 كبيرة جداً  85.4 0.94 4.27 التنائة األسرية المتسلطة هو المتسيبة.

 2 كبيرة جداً  86.6 0.85 4.33 دقصير الرجل في القيام بواجباد  األسرية.

 94 كبيرة جداً  75.2 1.08 3.76 وصم األسرة بالسوء في المجتما المحي .

 5 كبيرة جداً  85.8 0.92 4.29 رات طويلة.غياب رب األسرة المتكرر ل ت

 2 كبيرة جداً  85 0.97 4.25 اضطراب العالقة العاط ية بيع الوالديع واألبناء.

 92 كبيرة 77.8 1.06 3.89 ددني الدخل الاتري لصسرة.

إعطةاء الط ةل المةال دو  سةةةةةةؤال  فيما هن ق  يجعل  

 عرض  لالنحرا .
 2 كبيرة جداً  85.8 0.97 4.29

 99 كبيرة 80.8 1.00 4.04 اعور بالحرما  المادي )ال قر األسري(.ال

  كبيرة جداً  84.25 0.95 4.21 المحور ككل

الجدول هعاله عبارة عع المتوسةةةةةطات الحسةةةةةابية واالنحرافات المعيارية إلجابات هفراد العينة عل  العوامل األسةةةةةرية 

والمتوس  يقا ( 2.15( بانحرا  معياري )5مع 2.29لمتوس  العام بل  )المؤدية إلنحرا  األحداث في األسةر الم ككة فنجد ه  ا

عبارات  ( والتي دعني ه  هفراد العينة موافقيع بدرجة كبيرة جداً عل 5إل  2.29) الخماسةةيالخامسةةة لمعيار ليكرت  ضةةمع ال ئة

 " العوامل األسرية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسر الم ككة".محور 



 
 
 
 

 

 

 

العوامل األسةةةةةةرية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسةةةةةةر  سةةةةةتجابات هفراد العينة حول فقرات محور " وبالن ر إل  ا

دم دردير العبارات دنازلياً ابتداًء مع العبارة ذات المتوسةةةةة  األكبر وانتتاء بالعبارة ذات المتوسةةةةة  األصةةةةةغر فنجد ه  الم ككة." 

 درجة موافقة كبيرة جداً،( و2.54العبارة )ضعف الرقابة األسرية( بمتوس  بل  )

( ودرجة موافقة كبيرة جداً، دليتا العبارة )انتاةةار العنف 2.22ومع ثم العبارة )ان صةةال الوالديع بتجر هو طالق( بمتوسةة  بل  ) 

( ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ثم العبارة )دقصةةير الرجل في القيام بواجباد  األسةةرية( بمتوسةة  2.44األسةةري( بمتوسةة  بل  )

( ودرجة 2.21( ودرجة موافقة كبيرة جداً، دليتا العبارة )غياب رب األسةةةةةرة المتكرر ل ترات طويلة( بمتوسةةةةة  بل  )2.44بل  )

( 2.21موافقة كبيرة جداً، ومع ثم العبارة )إعطاء الط ل المال دو  سةةةةؤال  فيما هن ق  يجعل  عرضةةةة  لالنحرا ( بمتوسةةةة  بل   )

( ودرجة موافقة كبيرة 2.21م العبارة )التناةةةئة األسةةةرية المتسةةةلطة هو المتسةةةيبة( بمتوسةةة  بل  )ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ث

( ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ثم العبارة 2.25جداً، دليتا )اضةةةةةةطراب العالقة العاط ية بيع الوالديع واألبناء( بمتوسةةةةةة  بل  )

( ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ثم العبارة )التمييز بيع األبناء داخل 2.22)إدما  هحد هفراد األسةرة عل  الكحول( بمتوس  بل  )

( ودرجة موافقة كبيرة، ومع ثم العبارة )الاةةةعور بالحرما  المادي )ال قر األسةةةري(( بمتوسةةة  بل  2.92األسةةةرة( بمتوسةةة  بل  )

( ودرجة موافقة كبيرة، وهخيراً 4.21ل  )( ودرجة موافقة كبيرة، دليتا العبارة )ددني الدخل الاةةةتري لصسةةةرة( بمتوسةةة  ب2.22)

 ( ودرجة موافقة كبيرة.4.12العبارة )وصم األسرة بالسوء في المجتما المحي ( بمتوس  بل  )

ه  ههم العوامل األسرية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسر الم ككة دمثلت  ويتضج مع خالل النتا ا الموضحة هعاله

دقصةةةير الرجل في القيام بواجباد  و ،انتاةةةار العنف األسةةةري، وصةةةال الوالديع بتجر هو طالقان و ،في ضةةةعف الرقابة األسةةةرية

 ،إعطاء الط ل المال دو  سةةةةةؤال  فيما هن ق  يجعل  عرضةةةةة  لالنحرا ، غياب رب األسةةةةةرة المتكرر ل ترات طويلةو ،األسةةةةةرية

 إدما  هحد هفراد األسةةةةرة عل ، والوالديع واألبناءاضةةةةطراب العالقة العاط ية بيع ، والتناةةةةئة األسةةةةرية المتسةةةةلطة هو المتسةةةةيبةو

 الاعور بالحرما  المادي )ال قر األسري(.، والتمييز بيع األبناء داخل األسرة، والكحول

إل  ه  ههم العوامل األسةةةرية المؤدية النحرا  ( والتي دوصةةةلت 2222 ،نتا ا دراسةةةة )التواريودت ق هله النتا ا ما 

 ،وانتاار العنف االسري ،وان صال الوالديع والتمييز بع األبناء ،وادما  هحد هفراد االسرة ،سةريةاألضةعف الرقابة حداث هي األ

هحد افراد  فإدما  ،وقةد يعزى السةةةةةةبةر في ذلك ال  ه  دافا الحدث لالنحرا  هي ال رو  والنزاعات داخل المحي  االسةةةةةةري

كللك  ،بي وسةةةيدفع  ال  السةةةرقة للحصةةةول عل  المواد المخدرةاالسةةرة قد يسةةةبر ماةةةاكل كثيرة كتقليد الحدث لتلا السةةةلوا السةةل

ة ه  سةةةةةرفتنا يجر عل  األ ،ديع هو هحدهماسةةةةرة وخاصةةةةةة الواليولد الغيرة والعدوانية وكره األ التمييز بع األبناء في المعاملة قد

 .را ودكو  سبباً في االنح ،خريعإل  االعتداء عل  اآلدعدل بيع األبناء حت  ال ددفعتم الغيرة 

العوامل األسرية المؤدية إلنحراف األحداث في األسر ما يبين اجمالي اإلجابات على التساؤل األول" ( 1-4رقم )الجدول و

 المفككة".

 النسبة التكرار اإلجابة

 2.28 38 ال هوافق بادة

 4.97 83 ال هوافق

 10.31 172 محايد



 
 
 
 

 

 

 

 34.09 569 هوافق

 48.35 807 هوافق بادة

ه عبارة عع التكرارات والنسةةةةر إلجمالي إجابات هفراد العينة عبارات محور )العوامل األسةةةةرية المؤدية إلنحرا  الجدول هعال

( بينما هقل االسةةتجابات كانت ال هوافق باةةدة بنسةةبة %22.45األحداث في األسةةر الم ككة( فنجد ه  الغالبية هوافق باةةدة بنسةةبة )

 (، الاكل التالي يبيع هله النسر:2.22%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح النسب والتكرارات ألفراد العينة للتساؤل األول7-4شكل رقم )

 

 بالتساؤل الثاني:النتائج المتعلقة 

ما العوامل االجتماعية خارج األسةةةةةةرة المؤدية إلنحرا  األحداث في األسةةةةةةر لإلجابة عل  التسةةةةةةاؤل الثاني واللي نم عل  " 

ات بناء ودم دردير العبار ،طات الحسةةابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحورحيث قام الباحث بحسةةاب المتوسةة .؟ " الم ككة

 عل  درجات االستجابة وذلك وفقاً لآلدي:

المتوسةةةةطات الحسةةةةابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور العوامل االجتماعية خارج  (9-4جدول )

 في األسر المفككة. األسرة المؤدية إلنحراف األحداث

 المتوسط العبارة
االنحراف 

 المعياري

الزو  

 النسبي
 الترتيب درجة الموافقة

 1 كبيرة جداً  94.4 0.68 4.72 الت ثر برفاق السوء.

 2 كبيرة جداً  91.6 0.61 4.58 ضعف الوازع الديني لدى األحداث.

 3 كبيرة جداً  89.8 0.68 4.49 غياب الرقابة االجتماعية عل  سلوكيات األحداث.

فقدا  الحدث الدعم االجتماعي واالقتصةةةةادي عند 

 دعرض  للمااكل.
 4 كبيرة جداً  86.8 0.85 4.34

غيةةاب القيم االجتمةةاعيةةة والمعةةايير يناةةةةةةئ فرداً 

 معرضاً لالنحرا .
 5 كبيرة جداً  85.6 0.85 4.28
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 6 كبيرة جداً  84.8 0.93 4.24 التاتير ب خطاء األبناء واألسرة لآلخريع.

 7 كبيرة جداً  84.6 0.93 4.23 التعرض لإلساءة الجنسية.

 8 كبيرة 79.6 0.94 3.98 معاناة الط ل الحدث مع الوحدة الن سية.

 9 كبيرة 75.4 1.13 3.77 قلة األندية والوسا ل الترفيتية.

 10 كبيرة 73.2 1.04 3.66 ددخل ههل األبويع في حياة الحدث هو األسرة.

  كبيرة جداً  84.58 0.86 4.23 المحور ككل

 

الجدول هعاله عبارة عع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات هفراد العينة عل  عبارات محور العوامل 

( بانحرا  5مع 2.24االجتماعية خارج األسةةةةةرة المؤدية إلنحرا  األحداث في األسةةةةةر الم ككة، فنجد ه  المتوسةةةةة  العام بل  )

( والتي دعني ه  5إل 2.2) الخماسةةةيدقا بداخل ال ئة الخامسةةةة لمعيار ليكرت والمتوسةةةطات ضةةةمع هله ال ئة ( 2.22معياري )

العوامةل االجتمةاعيةة خةارج األسةةةةةةرة المؤدية إلنحرا  األحداث في  فقرات محور هفراد العينةة موافقيع بةدرجةة كبيرة جةداً عل 

 األسر الم ككة.

ة حول فقرات محور العوامل االجتماعية خارج األسرة المؤدية إلنحرا  األحداث في وبالن ر إل  استجابات هفراد العين

دم دردير العبارات دنازلياً إبتداًء مع العبارة ذات المتوسةةة  األكبر وانتتاء بالعبارة ذات المتوسةةة  األصةةةغر فق  ،األسةةةر الم ككة

( ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ثم العبارة )ضةعف 2.12ل  )فنجد ه  العبارة )الت ثر برفاق السةوء( في بداية التردير بمتوسة  ب

( ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ثم العبارة )غياب الرقابة االجتماعية عل  2.52الوازع الةديني لةدى األحةداث( بمتوسةةةةةة  بل  )

الدعم االجتماعي واالقتصادي  ( ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ثم العبارة )فقدا  الحدث2.21سلوكيات األحداث( بمتوس  بل  )

( ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ثم العبارة )غياب القيم االجتماعية والمعايير يناةةئ 2.42عند دعرضةة  للماةةاكل( بمتوسةة  بل  )

( ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ثم العبارة )التاةةةةتير ب خطاء األبناء واألسةةةةرة 2.22فرداً معرضةةةةاً لالنحرا ( بمتوسةةةة  بل  )

( 2.24( ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ثم العبارة )التعرض لإلسةةةةاءة الجنسةةةةية( بمتوسةةةة  بل  )2.22لآلخريع( بمتوسةةةة  بل  )

( ودرجة موافقة كبيرة، 4.12ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ثم العبارة )معاناة الط ل الحدث مع الوحدة الن سةةية( بمتوسةة  بل  )

( ودرجة موافقة كبيرة، وهخيراً العبارة )ددخل ههل األبويع في 4.11لوسةةا ل الترفيتية( بمتوسةة  بل  )دليتا العبارة )قلة األندية وا

 ( ودرجة موافقة كبيرة.4.22حياة الحدث هو األسرة( بمتوس  بل  )

ويتضةةةةةج مع خالل النتا ا الموضةةةةةحة هعاله ه  ههم العوامل االجتماعية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسةةةةةر الم ككة 

قدا  فاالجتماعية عل  سلوكيات األحداث، و غياب الرقابة، وضعف الوازع الديني لدى األحداثالت ثر برفاق السوء، ودمثلت في 

ايير ينائ فرداً معرضاً لالنحرا ، غياب القيم االجتماعية والمععي واالقتصةادي عند دعرضة  للماةاكل، والحدث الدعم االجتما

لة األندية وق ،معاناة الط ل الحدث مع الوحدة الن سيةو ،لتعرض لإلسةاءة الجنسةية، وارة لآلخريعالتاةتير ب خطاء األبناء واألسةو

 .ددخل ههل األبويع في حياة الحدث هو األسرةوالوسا ل الترفيتية، و

 



 
 
 
 

 

 

 

را  ل  ه  ههم العوامل االجتماعية المؤدية النحإ( والتي دوصةةلت 2222 ،ودت ق هله النتا ا ما نتا ا دراسةةة )التواري

ددخل ههل األبويع في حياة الحدث هو األسرة وهيضا ً قلة األندية والوسا ل وكللك  ،االحداث هي الت ثر برفاق السةوء ومصاحبتتم

فيصةةبحو   ،ألصةةدقاء ورفقاء السةةوء يصةةبج مقلداً لتم ومن لاً لرغبادتم مصةةاحبت ل  ه  الحدث في إوقد دعزى السةةبر  الترفيتية.

هو مقلداً ودابعاً لتم فيتعلم التطر  في الت كير وغياب المسةئولية والدعم ل  مع قبل اسةرد  سيؤدي  المؤثر في اةخصةيت  ويصةبج

عدم وجود اسةةةةةةتقاللية في ل  اةةةةةةعور الحدث باالسةةةةةةتياء لإفي حياة الحدث يؤدي  ألهل األبويعكما نجد ه  التدخل  ،ل  انحراف إ

 ،سرةودعود لضعف اخصية رب األسرة قرارات األ

ل  حالة مع الرفض والتمرد والعصةةةيا  مع الحدث إسةةةرة ليصةةةبحوا حديث الاةةةارع مع قبلتم وهلا يؤدي ب خطاء األوالتاةةةتير  

 .دجاه هلا التدخل ليصبج عدوانياً ويخرج مع المنزل دو  إذ 

اث في األسةةةةةةر ( يبين اجمالي اإلجابات على التسةةةةةةاؤل الثاني" ما العوامل االجتماعية المؤدية إلنحراف األحد12-4والجدول رقم )

 المفككة".

 النسبة التكرار اإلجابة

 1.25 16 ال هوافق بادة

 5.62 72 ال هوافق

 10.15 130 محايد

 34.82 446 هوافق

 48.09 616 هوافق بادة

الجدول هعاله عبارة عع التكرارات والنسةةةةةةر إلجمالي إجابات هفراد العينة عبارات محور )العوامل االجتماعية خارج األسةةةةةةرة 

( بينما هقل االسةةةةتجابات كانت ال %22.21مؤدية إلنحرا  األحداث في األسةةةةر الم ككة( فنجد ه  الغالبية هوافق باةةةةدة بنسةةةةبة )ال

 (، الاكل التالي يبيع هله النسر:%9.25هوافق بادة بنسبة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح النسب والتكرارات ألفراد العينة للتساؤل الثاني1-4شكل رقم )
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 بالتساؤل الثالث:علقة النتائج المت

حيث  .؟ " ما العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسةةر الم ككةلإلجابة عل  التسةةاؤل الثالث واللي نم عل  " 

ودم دردير العبارات بناء عل  درجات  ،قام الباحث بحسةةةةةةاب المتوسةةةةةةطات الحسةةةةةةابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور

 ذلك وفقاً لآلدي:االستجابة و

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور العوامل التكنولوجية ( ا11-4رقم ) جدول

 المؤدية إلنحراف األحداث في األسر المفككة.

االنحراف  المتوسط العبارة

 المعياري

الو   

 النسبي

 الترتيب درجة الموافقة

 2 كبيرة جداً  88.4 0.81 4.42 االلكترونية المختل ة. إدما  المواقا

 4 كبيرة جداً  86.6 0.86 4.33 دقليد بعض األلعاب االلكترونية العني ة.

 5 كبيرة جداً  84.6 0.87 4.23 الت ثر ببعض الاخصيات االلكترونية.

 1 كبيرة 83.2 0.98 4.16 الت اخر بالجرا م همام المجتما االلكتروني.

واالبتزاز االلكتروني مع اةةخصةةيات  التتديد

 مجتولة.
 10 كبيرة 80.4 1.05 4.02

متةةابعةةة األفالم غير العربيةةة والتنةةاقض بيع 

 الواقا والمااهد.
 8 كبيرة 82.6 0.93 4.13

الرغبةةةة في الاةةةةةةترة حت  بوسةةةةةةةةا ةةةل غير 

 ماروعة.
 6 كبيرة جداً  84 0.90 4.20

قضةةةةةةاء سةةةةةةاعات طويلة في ماةةةةةةاهدة هفالم 

 لعنف دو  رقابة.الجرا م وا
 3 كبيرة جداً  86.8 0.83 4.34

 9 كبيرة 81 1.04 4.05 دقليد الاخصيات في هفالم الرعر واالجرام.

عةةدم اهتمةةام األسةةةةةةرة بمحتوى البراما التي 

 يااهدها.
 1 كبيرة جداً  89 0.78 4.45

  كبيرة جداً  84.66 0.91 4.23 المحور ككل

سةةةةابية واالنحرافات المعيارية إلجابات هفراد العينة عل  عبارات محور العوامل الجدول هعاله عبارة عع المتوسةةةةطات الح

( 2.19( بانحرا  معياري )5مع 2.24التكنولوجية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسةةةةر الم ككة، فنجد ه  المتوسةةةة  العام بل  )

دعني ه  هفراد العينة موافقيع بدرجة كبيرة جداً  ( والتي5إل  2.2) الخماسةةةةيبداخل ال ئة الخامسةةةةة لمعيار ليكرت  والمتوسةةةة  يقا

 العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسر الم ككة.محور عل  عبارات 

وبالن ر إل  اسةتجابات هفراد العينة حول فقرات محور العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسر الم ككة، 

 ات دنازلياً إبتداًء مع المتوس  األكبر وانتتاء بالعبارة ذات المتوس  األكبر،دم دردير العبار فقد 



 
 
 
 

 

 

 

( ودرجة 2.25فنجد ه  العبارة )عدم اهتمام األسةةةةةرة بمحتوى البراما التي ياةةةةةاهدها( في بداية العبارات بمتوسةةةةة  بل  ) 

( ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ثم العبارة 2.22ل  )موافقة كبيرة، ومع ثم العبارة )إدما  المواقا االلكترونية المختل ة( بمتوس  ب

( ودرجة موافقة كبيرة جداً، دليتا العبارة 2.42)قضةاء سةاعات طويلة في ماةاهدة هفالم الجرا م والعنف دو  رقابة( بمتوس  بل  )

العبةةارة )التةة ثر ببعض  ( ودرجةةة موافقةةة كبيرة جةةداً، ومع ثم2.44)دقليةةد بعض األلعةةاب االلكترونيةةة العني ةةة( بمتوسةةةةةة  بل  )

( ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ثم العبارة )الرغبة في الاةةترة حت  بوسةةا ل غير 2.24الاةةخصةةيات االلكترونية( بمتوسةة  بل  )

( ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ثم العبارة )الت اخر بالجرا م همام المجتما االلكتروني( بمتوسةةة  2.22ماةةةروعة( بمتوسةةة  بل  )

( ودرجةة موافقةة كبيرة، ومع ثم العبةارة )متةابعةة األفالم غير العربية والتناقض بيع الواقا والماةةةةةةاهد( بمتوسةةةةةة  بل  2.92بل  )

( ودرجة موافقة 2.25( ودرجة موافقة كبيرة، ومع ثم العبارة )دقليد الاةخصةيات في هفالم الرعر واالجرام( بمتوسةة  بل  )2.94)

( 2.22ات نجد العبارة )التتديد واالبتزاز االلكتروني مع اةةةةخصةةةةيات مجتولة( بمتوسةةةة  بل  )كبيرة، وفي التردير األخير للعبار

 ودرجة موافقة كبيرة.

ويتضةج مع خالل النتا ا الموضحة هعاله ه  ههم العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسر الم ككة دمثلت 

قضةةاء سةةاعات طويلة في ماةةاهدة ا  المواقا االلكترونية المختل ة، وإدمدها، وسةةرة بمحتوى البراما التي ياةةاهفي عدم اهتمام األ

الرغبة في و ،الت ثر ببعض الاةةةخصةةةيات االلكترونية، ودقليد بعض األلعاب االلكترونية العني ة، وهفالم الجرا م والعنف دو  رقابة

اقا متابعة األفالم غير العربية والتناقض بيع الوو ،يالت اخر بالجرا م همام المجتما االلكترون الاةةترة حت  بوسةةا ل غير ماةةروعة

 .التتديد واالبتزاز االلكتروني مع اخصيات مجتولة، ودقليد الاخصيات في هفالم الرعر واالجرام، ووالمااهد

  السبر في انحرا  االحداث يرجا ال  العوامل ه( والتي هةترت 2292 ،ودت ق هله النتا ا ما نتا ا دراسةة )الحراحاةة

التكنولوجية المؤدية النحرا   ل  ه  ههم العواملإ( والتي دوصةةلت 2222 ،كما اد قت ايضةةاً ما دراسةةة  )التواري ،التقنية الحديثة

وماةةةةةةاهدة األفالم وقراءة المجالت ة، ببعض الاةةةةةةخصةةةةةةيات االلكتروني والت ثر ،حداث هي إدما  المواقا االلكترونية المختل ةاأل

وقد يعزى السةةةبر في ذلك ال  ه  دخول الحدث الغير مخط  ل  عل  مواقا التواصةةةل . اب االلكترونيةودقليد بعض األلع ،التابطة

معاودة  ل إمما يدفع   د كيرهوماةةةةةةاهدة لمواقا هابطة قد يؤثر في  ،و رقةابةةهاالجتمةاعي وعةالم التكنولوجيةا الحةديثةة بةدو  دن يم 

يسةةةةةةة عم  لتا حت  يقا فرخراً بما ي عل  ويحاول دقليده األذلك مت افيجعل   ،الدخول والخروج عليتا باةةةةةةكل مسةةةةةةتمر حت  يدمنتا

   .و اردكاب الجرا مه  السرقة إلاالحتيال مع هحد األاخاص هو المواقا والتي قد ددفع  

( يبين اجمةالي اإلجةابةات على التسةةةةةةاؤل الثةالةث" مةا العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحراف األحداث في 12-4والجةدول رقم )

 سر المفككة".األ

 النسبة التكرار اإلجابة

 0.55 7 ال هوافق بادة

 5.85 75 ال هوافق

 12.18 156 محايد

 32.40 415 هوافق

 49.02 628 هوافق بادة



 
 
 
 

 

 

 

الجةةدول هعاله عبةةارة عع التكرارات والنسةةةةةةةر إلجمةةالي إجةةابةةات هفراد العينةةة عبةةارات محور )العوامةةل التكنولوجيةةة المؤديةةة 

( بينما هقل االستجابات كانت ال هوافق بادة %21.22ث في األسةر الم ككة( فنجد ه  الغالبية هوافق باةدة بنسبة )إلنحرا  األحدا

 (، الاكل التالي يبيع هله النسر:%2.55بنسبة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح النسب والتكرارات ألفراد العينة للتساؤل الثالث9-4شكل رقم )

 :بالتساؤل الرابعالنتائج المتعلقة 

ما ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةةةا ي االجتماعي في مجال رعاية إلجابة عل  التسةةةةاؤل الرابا واللي نم عل  " ل

بناء  ودم دردير العبارات ،؟ "  حيث قام الباحث بحسةاب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور األحداث

 لآلدي:عل  درجات االستجابة وذلك وفقاً 

المتوسةةةةةةطةات الحسةةةةةةابيةة واالنحرافةات المعيةارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور أهم ( يوضةةةةةةح 13-4رقم ) جةدول

 المقترحات الال مة لتفعيل دور األخصائي االجتماعي في مجال رعاية األحداث.

االنحراف  المتوسط العبارة

 المعياري

الو   

 النسبي

درجة 

 الموافقة

 الترتيب

الةةةدورات التةةةدريبيةةة المتخصةةةةةةصةةةةةةةةة لتطوير امكةةانيةةةات  دكثيف

 االخصا ي االجتماعي.
4.64 0.65 92.8 

كبيرة 

 جداً 
3 

زيادة عدد االخصةةةا ييع االجتماعييع في المؤسةةةسةةةات االصةةةالحية 

 وإعدادهم بما يمكنتم مع الت اعل االيجابي ما األحداث.
4.68 0.66 93.6 

كبيرة 

 جداً 
2 

  .لصخصا ي االجتماعي القيام بعملدوفير بيئة عمل مناسبة دتيج 
4.72 0.64 94.4 

كبيرة 

 جداً 
1 

العمل عل  دوصةيف محدد يوضج متام األخصا ي االجتماعي في 

 المؤسسات االصالحية.
4.56 0.79 91.2 

كبيرة 

 جداً 
10 

االهتمام بالجانر اإلنسةةةةةةاني واالجتماعي في التعامل ما األحداث 

 الجانحيع.
4.60 0.70 92 

كبيرة 

 جداً 
6 
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التنسةةيق بيع المؤسةةسةةات اإلصةةالحية لالسةةت ادة مع التجارب التي 

 قامت بتطبيقتا.
4.57 0.66 91.4 

كبيرة 

 جداً 
9 

 القيام بالمزيد مع البحوث والدراسات حول ماكلة جنوح األحداث.
4.59 0.62 91.8 

كبيرة 

 جداً 
7 

إطالع األخصةةا ييع االجتماعييع عل  خبرات المجتمعات األخرى 

 ادة مع خبرادتا في مجال رعاية األحداث.لالست 
4.58 0.66 91.6 

كبيرة 

 جداً 
8 

ااةةتراا األخصةةا ي االجتماعي في كافة البراما الخاصةةة بماةةكلة 

 الجنوح.
4.63 0.65 92.6 

كبيرة 

 جداً 
4 

االسةةةتعانة بالمختصةةةيع مع مختلف التخصةةةصةةةات لتطوير براما 

 المؤسسات االصالحية.
4.61 0.64 92.2 

كبيرة 

 جداً 
5 

 92.36 0.67 4.62 المحور ككل
كبيرة 

 جداً 
 

الجةدول هعاله عبةارة عع المتوسةةةةةةطةات الحسةةةةةةابيةة واالنحرافةات المعيارية إلجابات هفراد العينة عل  عبارات محور ههم 

( 5مع 2.22المقترحةات الالزمةة لت عيل دور األخصةةةةةةا ي االجتماعي في مجال رعاية األحداث، فنجد ه  المتوسةةةةةة  العام بل  )

( والتي دعني ه  هفراد 5إل  2.22) الخماسةةةيدقا بداخل ال ئة الخامسةةةة لمعيار ليكرت والمتوسةةةطات ( 2.21بانحرا  معياري )

ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصا ي االجتماعي في مجال رعاية  عبارات محور العينة موافقيع بدرجة كبيرة جداً عل 

 األحداث التي دم ذكرها.

ل  اسةةةةةةتجةابات هفراد العينة حول فقرات محور ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةةةةةا ي االجتماعي في وبةالن ر إ

دم درديةر االقتراحةات دنازلياً إبتداًء مع المقترح ذو المتوسةةةةةة  األكبر وانتتاء بالمقترح ذو المتوسةةةةةة   ،مجةال رعةايةة األحةداث

تيج لصخصةةةا ي االجتماعي القيام بعمل ( في بداية المقترحات بمتوسةةة  بل  األصةةةغر فنجد ه  المقترح )دوفير بيئة عمل مناسةةةبة د

( ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ثم المقترح )زيادة عدد االخصةةا ييع االجتماعييع في المؤسةةسةةات االصةةالحية وإعدادهم 2.12)

رة جداً، ومع ثم المقترح )دكثيف الدورات ( ودرجة موافقة كبي2.22بما يمكنتم مع الت اعل االيجابي ما األحداث( بمتوسةة  بل  )

( ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ثم )ااتراا 2.22التدريبية المتخصصة لتطوير امكانيات االخصا ي االجتماعي( بمتوس  بل  )

ثم ( ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع 2.24األخصةةةةةا ي االجتماعي في كافة البراما الخاصةةةةةة بماةةةةةكلة الجنوح( بمتوسةةةةة  بل  )

( ودرجة 2.29المقترح )االسةتعانة بالمختصةةيع مع مختلف التخصةصةةات لتطوير براما المؤسةةسةات اإلصةةالحية( بمتوسةة  بل  )

( ودرجة 2.22موافقة كبيرة جداً، يليتا )االهتمام بالجانر اإلنساني واالجتماعي في التعامل ما األحداث الجانحيع( بمتوس  بل  )

( 2.51ترح )القيام بالمزيد مع البحوث والدراسةةةات حول ماةةةةكلة جنوح األحداث( بمتوسةةةة  بل  )موافقة كبيرة جداً، ومع ثم المق

ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومع ثم المقترح )إطالع األخصةةةةةةا ييع االجتماعييع عل  خبرات المجتمعات األخرى لالسةةةةةةت ادة مع 

يرة جداً، وهخيراً المقترح )العمل عل  دوصةةيف محدد ( ودرجة موافقة كب2.52خبرادتا في مجال رعاية األحداث( بمتوسةة  بل  )

 ( ودرجة موافقة كبيرة جداً.2.52يوضج متام األخصا ي االجتماعي في المؤسسات اإلصالحية( بمتوس  بل  )



 
 
 
 

 

 

 

ه  ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةا ي االجتماعي في مجال رعاية  ويتضةةج مع خالل النتا ا الموضةةحة هعاله

يع في زيادة عدد االخصةةةا ييع االجتماعيو ،دمثلت في دوفير بيئة عمل مناسةةةبة دتيج لصخصةةةا ي االجتماعي القيام بعمل األحداث 

ير ودكثيف الدورات التدريبية المتخصصة لتطو ،مع الت اعل االيجابي ما األحداث المؤسةسةات االصةالحية وإعدادهم بما يمكنتم

االسةةةةتعانة ، وألخصةةةةا ي االجتماعي في كافة البراما الخاصةةةةة بماةةةةكلة الجنوحااةةةةتراا اامكانيات االخصةةةةا ي االجتماعي، و

االهتمام بالجانر اإلنسةةةاني واالجتماعي في اإلصةةةالحية، وبالمختصةةةيع مع مختلف التخصةةةصةةةات لتطوير براما المؤسةةةسةةةات 

إطالع األخصةةةةةةا ييع ، والقيام بالمزيد مع البحوث والدراسةةةةةةات حول ماةةةةةةكلة جنوح األحداث، والتعامل ما األحداث الجانحيع

 .االجتماعييع عل  خبرات المجتمعات األخرى لالست ادة مع خبرادتا في مجال رعاية األحداث

 .التنسيق بيع المؤسسات اإلصالحية لالست ادة مع التجارب التي قامت بتطبيقتا

ي االجتماعي المقترحة ( والتي دوصةةةةلت ال  ههم هدوار االخصةةةةا 2222،)الغامدي ودت ق هله النتا ا ما نتا ا دراسةةةةة

ودكثيف الدورات التدريبية المتخصةةةةةصةةةةةة  ،والتوعية بخطورة الجرا م االسةةةةةرية ،دمثلت في دوفير المناف المال م داخل االسةةةةةرة

 .لتطوير امكانيات االخصا ي االجتماعي

عيل دور األخصةةةةةةائي االجتماعي في ( يبين اجمالي اإلجابات على التسةةةةةةاؤل الرابع " ما أهم المقترحات الال مة لتف14-4والجدول رقم )

 مجال رعاية األحداث".

 النسبة التكرار اإلجابة

 1.17 15 ال هوافق بادة

 0.39 5 ال هوافق

 2.34 30 محايد

 27.54 353 هوافق

 68.56 879 هوافق بادة

قترحةات الالزمةة لت عيةل دور الجةدول هعاله عبةارة عع التكرارات والنسةةةةةةةر إلجمةالي إجةةابةةات هفراد العينةةة عبةةارات محور )ههم الم

( بينما هقل االسةةةةتجابات كانت ال %22.52األخصةةةةا ي االجتماعي في مجال رعاية األحداث( فنجد ه  الغالبية هوافق باةةةةدة بنسةةةةبة )

 (، الاكل التالي يبيع هله النسر:%9.91هوافق بادة بنسبة )

 

 

 

 

 

 

 

 تساؤل الرابع( يوضح النسب والتكرارات ألفراد العينة لل12-4شكل رقم )
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 ترتيب المحاور بناء على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. ( يوضح15-4رقم )والجدول التالي 

 درجة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط المحاور

 كبيرة جداً  0.95 4.21 العوامل األسرية المؤدية النحرا  األحداث في األسر الم ككة.

خةةارج األسةةةةةةرة المؤديةةة النحرا  األحةةداث في  العوامةةل االجتمةةاعيةةة

 األسر الم ككة.
4.23 0.86 

 كبيرة جداً 

 كبيرة جداً  0.91 4.23 العوامل التكنولوجية المؤدية النحرا  األحداث في األسر الم ككة.

ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةةةةةا ي االجتماعي في مجال 

 رعاية األحداث.
4.62 0.67 

 كبيرة جداً 

 كبيرة جداً  0.85 4.32 المحور ككل

الجدول هعاله يوضةةج المتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافات المعيارية االجمالية للمحاور فنجد ه  المحور األول في هلا التردير هو 

العوامل ( ومع ثم المحور )2.22)ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةا ي االجتماعي في مجال رعاية األحداث( بمتوسةة  )

(، يلي  المحور )العوامل التكنولوجية 2.24االجتماعية خارج األسةةرة المؤدية النحرا  األحداث في األسةةر الم ككة( بمتوسةة  بل  )

( ومع ثم المحور )العوامل األسةةرية المؤدية النحرا  األحداث 2.24المؤدية النحرا  األحداث في األسةةر الم ككة( بمتوسةة  بل  )

 (، الاكل التالي يبيع هله المتوسطات:2.29( بمتوس  بل  )في األسر الم ككة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح ترتيب المحاور بناء على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية11-4شكل رقم )

 

 النتائج والتوصيات .5

 :مقدمة .1.5

األسةةةر الم ككة ودور األخصةةةا ي  انحرا  األحداث فييتناول هلا الجزء ههم ما دوصةةةلت إلي  الدراسةةةة مع نتا ا حول 

 لا  بتلا اوكللك دقديم ههم التوصيات والمقترحات  ،االجتماعي في الحد منتا وذلك بمراكز د هيل االحداث بمنطقة مكة المكرمة

 :كما يلي

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

العوامل األسرية المؤدية 
النحراف األحداث في 

.األسر المفككة

العوامل االجتماعية خارج 
األسرة المؤدية النحراف 
.ةاألحداث في األسر المفكك

دية العوامل التكنولوجية المؤ
النحراف األحداث في 

.األسر المفككة

أهم المقترحات الالزمة 
لتفعيل دور األخصائي 

االجتماعي في مجال رعاية
.األحداث



 
 
 
 

 

 

 

 النتائج:  .2.5

 :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

(، دبيع ه  هغلر %25.2سةةةةةنة ف كثر( بنسةةةةةبة ) 22ال ئة العمرية ) النتا ا ه  هغلر هفراد العينة هعمارهم دقا بداخلهةترت  -9

سةةةنة  95(، وه  هغلبتم بمدة خدمة بلغت )%49.2هفراد العينة بمؤهالت هخرى غير التي دم ذكرها في هداة الدراسةةةة بنسةةةبة )

ودبيع هيضاً  (%22.1(، ومع متم قد حضةروا دورات ددريبية في مردبطة بطبيعة هعمالتم بنسةبة )%42.22ف كثر( بنسةبة )

(، ونجد ه  هكثر االفعال المردكبة مع قبل %37.2ه  مع متم بطبيعة دورات هخرى غير التي دضمنتتا هداة الدراسة بنسبة )

 (.%41.4االحداث الجانحيع مع وجتة ن ر هفراد العينة دمثلت في جرا م السرقة بنسبة )

امل األسةةةرية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسةةةر الم ككة كا  مسةةةتوى االسةةةتجابة عل  فقرات محور العوه  بينت النتا ا  -2

 (.2.15( بانحرا  معياري )5مع 2.29بل  )كبيراً جداً وذلك بمتوس  

 ،ضةةعف الرقابة األسةةريةدمثلت في  العوامل األسةةرية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسةةر الم ككةوضةةحت النتا ا ه  ههم ه -4

األسرة  غياب ربو ،دقصير الرجل في القيام بواجباد  األسريةو ،انتاار العنف األسريو ،ان صال الوالديع بتجر هو طالقو

 .المتكرر ل ترات طويلة

سةةةةةةرة المؤدية إلنحرا  األحداث في االجتماعية خارج األ مسةةةةةتوى االسةةةةةتجابة عل  فقرات محور العوامله  بينت النتا ا  -2

 (.2.22( بانحرا  معياري )5مع 2.24بل  )األسر الم ككة كا  كبيراً جداً وذلك بمتوس  

ر الت ث دمثلت في العوامل االجتماعية خارج االسةةةةرة المؤدية إلنحرا  األحداث في األسةةةةر الم ككةوضةةةةحت النتا ا ه  ههم ه -5

فقدا  الحدث و ،غياب الرقابة االجتماعية عل  سةةةةةلوكيات األحداثو ،وضةةةةةعف الوازع الديني لدى األحداث ،برفاق السةةةةةوء

 .غياب القيم االجتماعية والمعايير ينائ فرداً معرضاً لالنحرا و ،ماعي واالقتصادي عند دعرض  للمااكلالدعم االجت

مستوى االستجابة عل  فقرات محور العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسر الم ككة كا  ه  بينت النتا ا  -2

 (2.19عياري )( بانحرا  م5مع 2.24بل  )كبيراً جداً وذلك بمتوس  

عدم اهتمام األسةةةةرة  دمثلت في العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا  األحداث في األسةةةةر الم ككةوضةةةةحت النتا ا ه  ههم ه -1

قضةةةةةاء سةةةةةاعات طويلة في ماةةةةةاهدة هفالم الجرا م و ،إدما  المواقا االلكترونية المختل ةو ،بمحتوى البراما التي ياةةةةةاهدها

 الت ثر ببعض الاخصيات االلكترونية.و ،عض األلعاب االلكترونية العني ةدقليد بو ،والعنف دو  رقابة

ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةةا ي االجتماعي في مجال مسةةةتوى االسةةةتجابة عل  فقرات محور ه  بينت النتا ا  -2

 (2.21( بانحرا  معياري )5مع 2.22بل  )كا  كبيراً جداً وذلك بمتوس   رعاية األحداث 

فير دوالمقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةةةةا ي االجتماعي في مجال رعاية األحداث دمثلت في  ضةةةةةحت النتا ا ه  ههموه -1

زيادة عدد االخصةا ييع االجتماعييع في المؤسةسةات االصالحية لصخصةا ي االجتماعي القيام بعمل ، وبيئة عمل مناسةبة دتيج 

صا ي وير امكانيات االخدكثيف الدورات التدريبية المتخصصة لتطاألحداث، و مع الت اعل االيجابي ما وإعدادهم بما يمكنتم

االسةتعانة بالمختصيع مع مختلف فة البراما الخاصةة بماةكلة الجنوح، وااةتراا األخصةا ي االجتماعي في كااالجتماعي، و

 التخصصات لتطوير براما المؤسسات اإلصالحية.

 



 
 
 
 

 

 

 

 .والمقترحات التوصيات  .3.5

 :وصلت إلي  الدراسة مع نتا ا سابقة يوص  الباحث بما ي ديفي ضوء ما د

حيث هصةبحت في المجتما السةعودي داكل ماكلة جديرة بالوقو  عندها  ،حداثورة التركيز عل  ماةكلة انحرا  األضةر -9

 د ثيرادتا السلبية عل  المجتما. دساهم في الحد مع يودركيز الجتود الرسمية الت ،مطوالً والبحث عع مسببادتا

 ؤديي قد اللي العدواني السةةلوا مع للحد الخاطئة السةةلوكيات ونبل ،فيما بيع هفرادها والتكادف التعاو  عل  األسةةر داةةجيا -2

 النحرا  األحداث.

 لدى يتولد ال حت واالسةةتتزاء  واالحتقاروالتوبيخ  والل  ي، الجسةةدي العنف هسةةلوب اسةةتخدام عع باالبتعاد األسةةرة إراةةاد -4

 .ن سية هو جسدية هو ل  ية سواء لتا دعرضوا التي العني ة التعامالتجراء  مع السلوكية ال عل دردو مع نوع هفرادها

ذ يكو  الحدث هنا ضةةةةةةحية لواقا إل  رفقاء السةةةةةةوء إعل  عدم انجرار األبناء  لصسةةةةةةرالتركيز عل  ندوات وبراما دوعية  -2

 .مرة هخرى بالمجتماذه وإعادة بناءه ودمج  اجتماعي مت كك ويقا عل  كاهل المجتما في هله الحالة مسئولية إنقا

 هو داخلتا األن مة مخال ة وعدم األسةةري االنضةةباط عل  للح اة األسةةرة عل  الوالدية الرقابة في دورهم عل  اآلباء حث -5

 .خارجتا

ا م والجر عام باةةةةكلالجرا م  ومردكبي العدواني السةةةةلوا حاالت ما للتعامل االجتماعييع األخصةةةةا ييع متارات دطوير -2

 .خاص باكل األسرية

 .ألبناهم معاملتتم يف المساواة بمبده االلتزام عل  واألمتات اآلباء حث -1

حداث هو المراهقيع بصةةةةورة خاصةةةةة بما يعود عليتم اةةةةغل هوقات ال راغ عند األ عل  دعمل التي والخدمات براماالددعيم  -2

 .بالن ا مثل الرياضة البدنية وال كرية وما ااب  ذلك

 المعرفي الجانر لرفا والعنف العدواني والسةةةلوا الجريمة مجال في بالدورات التدريبية عيياالجتماع ا ييعاألخصةةة الحاق -1

 االحداث الجانحيع. ما التعامل وطريقة ،والتطبيقي والمتاري

اط مومراكز الت هيل الخاصةة بتم لدراسة ص ادتم وهن باألحداثإجراء  المزيد مع الدراسةات والبحوث العلمية المتخصةصةة  -92

 .اخصيادتم

 

 المراجع. 6

 .بيروت ،دار صادر ،5ج ،لسا  العرب ،م(9112ابع من ور ) -9

 .مكتبة االنجلو المصرية ،علم الن ا التربوي ،م(2294فؤاد ) ،هبو حطر -2

مجلة الخدمة  ،دقويم دور األخصةا ي االجتماعي بالمجال الطبي مع من ور الممارسةة العامة ،م(2292نجوى محمد ) ،هحمد -4
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:ملخص  
 

مستوى االحتراق الوظيفي وأثره على األداء الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين في وزارة  هدفت الدراسة  إلى معرفة

ومعرفة مدى اختالف مستوى االحتراق الوظيفي لدى أفراد العينة باختالف  أمانة محافظة جدة،-الشؤون البلدية والقروية 

وطبقت أداة الدراسة على عينة قوامها  المؤهل وسنوات الخبرة()الجنس، الحالة االجتماعية، العمر،  الديموغرافيةمتغيرات ال

حليل ت ( من إداري أمانة محافظة جدة تم اختيارها بالطريقة العشوائية واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وبعد941)

أمانة -ارة الشؤون البلدية والقروية في وز اإلدارية الوظائف في العاملينأن البيانات توصلت الدراسة إلى اهم النتائج التالية:

 أما الشخصي، واإلنجاز اإلجهاد االنفعالي بعدي على الوظيفي االحتراق من مرتفعة درجات عامة بصفة يعانون  محافظة جدة

 ذات طردية لعينة الدراسة وهناك عالقة الوظيفي االحتراق مستوى النتائج انخفاض أظهرت الثالث عدم اإلنسانية فقد البعد على

 ضغط بين إحصائية داللة ذات عالقة الثالثة كما توجد الوظيفي بأبعاده االحتراق درجة و العمل صالحيات بين إحصائية داللة

وأوصت  الدراسة هذه في العالقات أقوى من  واالحتراق الضغوط بين العالقة كانت الوظيفي حيث االحتراق ودرجة العمل

و  الظاهرة بهذه أمانة محافظة جدة-وزارة الشؤون البلدية والقروية  الجهات المختصة فيمن قبل  الدراسة  بضرورة االهتمام

 في خاصة  لموظفينلجميع االمركزة  اإلدارية وأهمية االهتمام بالدورات األعمالالصرامة وضغط  تكسر تبني استراتيجيات

 من معنويات موظفيهم رفع و الصالحيات تفويض و موظفيهم مع التعامل فن و العلمية فن اإلدارة في العليا اإلدارية المستويات

مرؤوسيهم  نفسيات في سيؤثر مما القولي أو بالتعزيز والتقدير الشكر كشهادات المعنوية الحوافز من مختلفة صنوف تبني خالل

 .دماج الوظيفيتطوير برامج للموظفين تعمل على تقديم خدمات طبية وعالجية ومساعدة الموظفين في عملية االن وأهمية

 .0202االحتراق الوظيفي، األداء الوظيفي، رؤية  الكلمات المفتاحية:          
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Occupational burnout and its effect on job performance in Ministry of municipal and rural 

affairs (a cause study on administrative employees in Jeddah municipality) 

 

Abstract: 

The study aimed to know the level of job burnout and its impact on job performance among the 

administrative staff working in the Ministry of Municipal and Rural Affairs - Jeddah 

Municipality, and to know the extent of the difference in the level of job burnout among the 

sample members according to different demographic variables (gender, marital status, age, 

qualification and years of experience) and applied The study tool was based on a sample of (149) 

from the administrative staff of the Jeddah Municipality, which was chosen by random method. 

The researcher used the descriptive analytical method. After analyzing the data, the study 

reached the most important results: High degrees of job burnout on the dimensions of emotional 

stress and personal achievement. As for the third dimension, inhumanity, the results showed a 

low level of job burnout for the study sample, and there is a direct statistically significant 

relationship between the powers of work and the degree of job burnout in its three dimensions, 

and there is a statistically significant relationship between job stress. Work and the degree of job 

burnout, as the relationship between stress and burnout was one of the strongest relationships in 

these The study The study recommended the necessity of paying attention by the competent 

authorities in the Ministry of Municipal and Rural Affairs - the Municipality of Jeddah to this 

phenomenon and adopting strategies that break strictness and business pressure and the 

importance of paying attention to focused administrative courses for all employees, especially at 

the higher administrative levels in the art of scientific management and the art of dealing with 

their employees and delegating Powers and raise the morale of their employees by adopting 

different types of moral incentives such as certificates of thanks and appreciation or verbal 

reinforcement, which will affect the psychology of their subordinates and the importance of 

developing programs for employees that provide medical and treatment services and help 

employees in the process of job integration. 

 Keywords: Job burnout, Job performance, 2030 vision. 



 
 
 
 

 

 

 

 اإلطار المنهجي للدراسة .1

 المقدمة . 1.1

مع التقدم التكنولوجي في شتى مجاالت وجوانب الحياة ظهرت الكثير من االضطرابات وأطلق الباحثين على هذا العصر بعصر 

.مجبورا على التعامل والتأقلم معه بشكل يومي اإلنساناالحتراق الوظيفي الذي أصبح   

هو حالة من اإلرهاق العاطفي والبدني والعقلي الناجم عن اإلجهاد المفرط والمطول. يحدث عندما يشعر تراق الوظيفي فاألح

استمرار الضغط، يبدأ  المستمرة ومع واألعمالباإلرهاق، واالستنزاف عاطفيا، وأنه غير قادر على تلبية المطالب  اإلنسان

يام بدور معين، ويؤثر االحتراق الوظيفي سلباً ويقلل من اإلنتاجية في فقدان االهتمام والدافع الذي يدفعه إلى الق اإلنسان

 إلنسانا، مما يجعله يشعر بالعجز المتزايد، واليأس، والسخرية، واالستياء. في نهاية المطاف، قد يشعر اإلنسانويستنزف طاقة 

 بما في ذلك المنزل والعمل-جاالت الحياة وكأنه ال يملك شيئا أكثر إلعطائه تمتد اآلثار السلبية لالنتشار إلى كل مجال من م

مثل  عرضة لألمراض اإلنسانوالحياة االجتماعية. ويمكن أن يسبب االحتراق الوظيفي تغييرات طويلة األجل في الجسم تجعل 

 نزالت البرد واإلنفلونزا بسبب عواقبه العديدة، ومن المهم التعامل مع االحتراق الوظيفي بشكل فعال على الفور.

لبا ً ما ينبع االحتراق الوظيفي من العمل، حيث أن تعرض أي شخص ألعباء العمل بشكل متفاقم مع التقليل من قيمة عملة غا 

المقدم يجعله عرضة لالحتراق الوظيفي، حيث أن العمل الشاق لعدة أيام وساعات طويلة بدون عطلة من اهم تلك العوامل، ولكن 

يق العمل المجهد أو المسؤوليات الكثيرة جداً، هناك عوامل أخرى تساهم في انتشار ال يحدث االحتراق الوظيفي فقط عن طر

خارج أوقات العمل وكيفية نظرته  اإلنسانظاهرة االحتراق، بما في ذلك نمط الحياة والسمات الشخصية في الواقع إن ما يفعله 

 تطلبات العمل.إلى العالم يمكن أن تلعب دوًرا كبيًرا في التسبب في إجهاد ساحق مثل م

  :وبناء عليه سوف تقوم الباحثة بتناول معلومات عن ظاهرة االحتراق الوظيفي وسوف تكون مقسمة كالتالي

، أهمية، منهج وخطة البحث والفصل األول يحتوي على تعريف ظاهرة االحتراق الوظيفي، أداء أهدافمقدمة تحتوي على 

 حتراق الوظيفي ومدى انتشاره.انتشار ظاهرة اال أسبابالعامليين، اإلداريين، 

فية التعامل معه وكي أثاره، أنواعهأما الفصل الثاني سوف يحتوي متغيرات البحث بشكل تفصيلي وهي االحتراق الوظيفي أسبابه 

ومدى انتشاره وتأثيره على األداء، وسوف نتناول في الفصل الثالث منهج الدراسة وعينة الدراسة واألداة المستخدمة بمحاورها 

 الملخص والمراجع والملحقات. والنتائج ثموالفصل الرابع المختلفة، إلى جانب تحليل النتائج 

 

 مشكلة الدراسة . 1.1

إلى معاناة الكثير من العامليين اإلداريين من بعض المشاكل في اثناء وبعد أداء مهامهم الوظيفية ويرجع  راسةترجع مشكلة الد

 ذلك إلى الضغوط الواقعة عليهم سواء خارج أو داخل بيئة العمل وخاصة األوضاع المتغيرة التي تمر بها البالد.

اقتصاد مزهر، مجتمع  0202إن مؤشرات أداء األمانات والبلديات لها أهمية قصوى في تنفيذ ومتابعة وتحقيق أهداف رؤية 

حيوي ووطن طموح من خالل هدفين رئيسين االرتقاء بجودة الخدمات في المدن والقرى وتحسين المشهد الحضري جاءت هذه 



 
 
 
 

 

 

 

روية لما لها من دور هام في االقتصاد والرقي بالخدمات ودفع عجلة التنمية الدراسة مركزة على وزارة الشؤون البلدية والق

 وتوفير البيئة الصحية والسليمة للمواطنين.

أمانة محافظة جدة من أكبر الوزارات في المملكة العربية السعودية ويحتك فيها -وتعتبر وزارة الشؤون البلدية والقروية 

المستفيدين مما يؤدي إلى تولد هذا الضغط الشديد على اإلداريين لذلك سيتم تطبيق هذه العامليين اإلداريين بشكل مباشر مع 

 الدراسة على اإلداريين العامليين بها ويمكننا صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال التالي:

انة محافظة أم-والقروية  لدى الموظفين اإلداريين العاملين بوزارة الشؤون البلدية ما أثر االحتراق الوظيفي على األداء الوظيفي

 جدة؟

 

 أهمية الدراسة . 1.1

 النقاط التالية: إلىترجع أهمية الدراسة 

  تكمن في ندرتها حيث أنها من الدراسات القالئل من نوعها التي تبحث بشكل خاص عن معرفة مدى انتشار ظاهرة

 أمانة محافظة جدة.-البلدية والقروية االحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين في وزارة الشؤون 

  التطوير اإلداري وتطوير العنصر البشري وايجاد طرق جديدة    في تعزيز عمليةتطرح الدراسة أفكار جديدة تساهم

للتعامل مع األفراد والعوامل المؤثرة على نفسيتهم في بيئة العمل مما يؤدي إلى سالمة الصحة النفسية والسلوكية 

 .والذي ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع األداء وتحسين اإلنتاجوالفسيولوجية 

 هداف الدراسة أ. 1.1

 :تهدف الدارسة إلى

 االحتراق من خالل عينة  مستوى على والتعرف البحث عينة عند الوظيفي االحتراق ظاهرة وجود التعرف على مدى

 الدراسة.

 

 التأثير على أداء الموظفين اإلداريين. التعرف على خطورة الدور الذي يلعبه االحتراق الوظيفي في 

 .التعرف على األسباب المؤدية إلى انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي 

  للحد من انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي. األلياتوضع 

 متغيرات الدراسة . 1.1

 الشخصي( واإلنجاز اإلنسانيةعدم  –االنفعالي  اإلجهاد) بأبعادهاالحتراق الوظيفي  المستقل:المتغير 

 الفردية(القدرات والخصائص -المبذول في العمل  )الجهد بأبعادهاألداء الوظيفي  التابع:المتغير 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتغير المستقل 

 االحتراق الوظيفي 

 المتغير التابع 

 األداء الوظيفي  

 

 المتغيرات الديمغرافية 

  الجنس

االجتماعية الحالة  

 العمر

العلمي المؤهل      

  الخبرة سنوات

 



 
 
 
 

 

 

 

 فرضيات الدراسة . 1.1

 األداء الوظيفي. االحتراق الوظيفي علىبين  إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة  الفرضية األولى:

-م اإلنسانية عد –عالقة ذات داللة إحصاائية بين االحتراق الوظيفي بأبعاده الثالثة )اإلجهاد االنفعالي  ال توجد الثانية:الفرضيية 

 الوظيفي.واألداء  الشخصي( اإلنجاز

لوظيفي ا االحتراقبين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس مصادر  إحصائيا: توجد عالقة ارتباطية دالة الفرضيية الثالثة

 الوظيفي. االحتراقجاتهم على مقياس ومتوسطات در

 االحتراقبين متوسااااااطات درجات أفراد العينة على مقياس مصااااااادر  إحصااااااائيةال يوجد فروق ذات داللة  الفرضييييييية الراب ة:

 الوظيفي تبعاً لألداء الوظيفي.

 

 الدراسة  منهج .1.1

يعتبر كالً من المنهجين األكثر مالئمة لهذه الدراسة، ستقوم الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي للدراسة الحالية حيث 

فالمنهج الوصفي مناسب لوصف الظواهر محل الدراسة والحصول على اراء العديد من المستجوبين، يليه استخدام المنهج 

 التحليلي لتحليل وربط العالقة بين المتغيرات والوصول إلى المسببات بعدها تحليل النتائج وتعميمها.

 

 حدود الدراسة . 1.1

  :تتحدد الدراسة الحالية على النحو التالي

 م. 0202سوف تطبق الدراسة الحالية خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  الحد الزماني:

 أمانة محافظة جدة.-: ستقتصر هذه الدراسة على وزارة الشؤون البلدية والقروية الحد المكاني

ستقتصر الدراسة الحالية إلى معرفة مدى انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين  الحد الموضوعي:

 أمانة محافظة جدة.-في وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 ظة جدة.محافأمانة -: ستقتصر عينة الدراسة الحالية على اإلداريين العاملين في وزارة الشؤون البلدية والقروية الحد البشري

 مصادر البيانات  .1.1

 تنوعت مصادر البحث ما بين مصادر أولية وثانوية لجمع البيانات وهي كالتالي:

أمانة محافظة جدة من خالل استبانة والتي -المصادر األولية: الموظفين اإلداريين العاملين في وزارة الشؤون البلدية والقروية 

-االحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين في وزارة الشؤون البلدية والقروية تهدف إلى معرفة مدى انتشار ظاهرة 

 أمانة محافظة جدة.

المصادر الثانوية: اعتمدت الباحثة في استيفاء البيانات الثانوية من الدراسات السابقة التي تناولت جوانب موضوع البحث. 

 إلى المواقع اإللكترونية الحكومية والعلمية.المراجع والكتب العربية واألجنبية باإلضافة 

 



 
 
 
 

 

 

 

الدراسات واالدبيات السابقة  .1  

 من خالل مسح الدراسات السابقة تبين أن هناك عدة دراسات مست موضوع االحتراق الوظيفي من عدة جوانب منها:

 دراسات تناولت استراتيجيات الوقاية من االحتراق:

 الوقاية من االحتراق الوظيفي عند أساتذة التعليم الثانوي "استراتيجيات ” (،0291محمد، معروف ) -9

وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وجود عالقة بين استراتيجيات التعامل مع المواقف الضاغطة واالحتراق الوظيفي ومعرفة 

المنهج  الباحث في دراستهاالستراتيجيات التي يتبناها األساتذة في خفض االحتراق الوظيفي ومعرفة مدى مساهمتها واستخدم 

من األساتذة بوالية تلمسان غرب الجزائر باستخدام الباحث مقياس مأسالك وكانت  050الوصفي التحليلي وتم تطبيق البحث على 

النتائج أن مساهمة االستراتيجيات في حل المشاكل وتسير االنفعال في خفض االحتراق الوظيفي عند األساتذة بنسبة تقدر بحوالي 

وعدم وجود أثر إلسهام استراتيجيتي )الترفيه والرياضة والمساندة االجتماعية( في خفض االحتراق الوظيفي عند أساتذة  01%

 التعليم الثانوي.

("  ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم 0292سماهر ) ، أبو سعود -0

بها وكيفية عالجها " هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى أسبا –العالي بقطاع غزة 

الموظفين اإلداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة والتعرف على العوامل و األسباب المؤدية النتشار ظاهرة 

ارة التربية والتعليم بقطاع غزة والعمل على وضع مقترحات كفيلة االحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين في وز

بتحسين ظروف عمل الموظف الحكومي مما يقضي على ظاهرة االحتراق النفسي و الوظيفي استخدمت الباحثة في دراستها 

باحثة مقياس مأسالك موظف تم اختيارهم بطريقة عشوائية كما استخدمت ال 052المنهج الوصفي التحليلي وتم تطبيق البحث على 

لالحتراق و االستبيان  وتوصلت إلى أن العاملين في الوظائف اإلدارية في وزارة التربية و التعليم العالي بقطاع غزة و المديريات 

التابعة لها يعانون بصفة عامة درجات متوسطة من االحتراق الوظيفي على بعدي اإلجهاد االنفعالي و عدم اإلنسانية كما توجد 

قة عكسية ذات داللة إحصائية بين صالحيات العمل و درجة االحتراق الوظيفي بأبعاده الثالثة وتوجد عالقة طردية ذات عال

داللة إحصائية بين انعدام العالقات االجتماعية و درجة االحتراق الوظيفي بأبعاده الثالثة والعالقات االجتماعية موجودة و سائدة 

 .أظهرت عينة الدراسة عدم معناتهم من ضغوط العملبين الموظفين عينة الدراسة و

 دراسات تناولت بيئة ال مل وعالقتها باالحتراق الوظيفي:

"  أثر بيئة العمل الداخلية في االحتراق الوظيفي لدى الممرضين العاملين في مستشفيات وزارة (0292)مشاعل ، العنزي -9

أثر العالقات في االحتراق الوظيفي لدى الممرضين  و على أثر  القيادة  الصحة في الكويت  وكان الهدف من البحث التعرف على

اإلدارية في االحتراق الوظيفي كما هدفت إلى معرفة أثر الحوافز و المكافآت على االحتراق الوظيفي لدى الممرضين العاملين 

تراق الوظيفي وهل  المكونات المادية في مستشفيات وزارة الصحة في الكويت و التعرف على أثر االتصال اإلداري على االح

لها اثر على االحتراق الوظيفي لدى الممرضين وقد استخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي  التحليلي وتم تطبيق البحث 

بيئة ية لمن اهم نتائج البحث وجود أثر ذو داللة إحصائم استخدام أداة االستبيان وكانت عينة  وت 052على منسوبي وزارة الصحة 

العمل الداخلية في االحتراق الوظيفي لدى الممرضين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة في الكويت ووجود أثر ذا داللة 



 
 
 
 

 

 

 

لعالقات العمل في االحتراق الوظيفي لدى الممرضين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة  2025إحصائية عند مستوى الداللة 

للقيادة اإلدارية في االحتراق الوظيفي لدى  2025د أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة في الكويت كما تبين عدم وجو

 2025الممرضين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة في الكويت و عدم وجود أثر  ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 في مستشفيات وزارة الصحة في الكويت. للحوافز و المكافآت في االحتراق الوظيفي لدى الممرضين العاملين 

 دراسات تناولت ال القة بين االحتراق الوظيفي واألداء التنظيمي والرضا الوظيفي: 

("  مستوى االحتراق النفسي وعالقته بالوالء التنظيمي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في 0292حسان ) ،ذياب -9

مديرية التربية و التعليم للواء الرصيفة  "هدفت الدراسة  البحثية إلى التعرف على مستوى االحتراق النفسي وعالقته بالوالء 

مية في مديرية التربية و التعليم للواء الرصيفة   لدى أفراد العينة وبيان الفروق التنظيمي لدى مديري ومديرات المدارس الحكو

في هذا المستوى والناتجة عن متغيرات الجنس المؤهل العلمي والخبرة اإلدارية كما هدفت الدراسة كذلك إلى التعرف على مستوى 

مدير ومديرة   20ج الوصفي التحليلي وتم تطبيق البحث على العينة واستخدم الباحث في دراسته المنه أفرادالوالء التنظيمي لدى 

استخدم الباحثة االستبانة و كانت نتائج البحث وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى االحتراق النفسي وجود عالقة عكسية 

  .مدارسبين هذين المتغيرين وضرورة وضع برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات ورغبات مديري ومديرات ال

(" االحتراق الوظيفي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى مضيفي الطيران الجوي في الخطوط الجوية 0292الفليكاوي، بشاير ) -0

الكويتية "وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة عالقة االحتراق الوظيفي بالرضا الوظيفي لدى مضيفي الطيران الجوي في الخطوط 

مضيفة    19مضيف  50( 904حثة في دراستها المنهج الوصفي التحليلي وقدتم تطبيق البحث على )الجوية الكويتية واستخدمت البا

مقياس الرضا الوظيفي كاري كوبر وتوصل البحث إلى النتائج التالية :وجود عالقة -تم استخدام مقياس مأسالك وجاكسون 

ظيفي والرضا الوظيفي مع عدم وجود فروٌق دالة إحصائياً ( بين االحتراق الو 2.29ارتباطية سالبة دالة إحصائياً عند مستوى ) 

بين الذكور واإلناث في االحتراق النفسي وأبعاده والرضا الوظيفي وعدم وجود فروٌق بين األعمار والحالة االجتماعية بمقياس 

نس لوظيفي من حيث الجاالحتراق النفسي ومقياس الرضا الوظيفي كما توصل إلى  عدم وجود فروق داله إحصائياً في الرضا ا

والحالة االجتماعية والعمر والخبرة  ويوجد تفاعل دالة إحصائياً بين الجنس والحالة االجتماعية والخبرة والعمر في الرضا 

 الوظيفي.

3- Bayram, & others, (2010), "Burnout, Vigor and Job Satisfaction among Academic Staff" 

 والحيوية والرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس  اإلرهاق (1212دراسة بيروم وآخرون )

 وقد والضغط، القلق، الكآبة، األكاديميين والرضا الوظيفي، لدى الوظيفي االحتراق درجة معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 وكانت تركيا، في األكاديمية المؤسساتفي  األكاديميين العاملين على وتوزيعها البيانات، لجمع كأداة االستبانة الباحثون استخدم

 الوظيفي االحتراق ظاهرة انتشار  الدراسة هذه إليها توصلت التي النتائج أبرز وكانت %00 نسبة معدل االحتراق الوظيفي 

 أكثر المبتدئين إلى أن األكاديميين أشارتاالحتراق الوظيفي انتشاراً كما  أبعاد العاطفي هو أكثر واإلجهاداألكاديميين  لدى

الوظيفي وتوصل  لالحتراق عرضةً  أكثر وبالتالي الذكور من تأثراً  أسرع االحتراق الوظيفي وأن اإلناث لخطر عرضةً 



 
 
 
 

 

 

 

 حين في مباشر، بشكل الوظيفي باالحتراق االكتئاب االحتراق كما يرتبط في تؤثر ال االجتماعية والحالة الباحثون إلى أن العمر

 .االكتئاب تأثير خالل من باالحتراق مباشر بشكل غير والضغط القلق يرتبط

 دراسات تطرقت لالحتراق الوظيفي واالنسحاب الوظيفي: 

 (" أثر االحتراق الوظيفي لمقدمي الخدمات المصرفية على االنسحاب الوظيفي"0292سليمان، بصير ) -9

المباشرة وغير المباشرة والعالقة بين الخصائص الشخصية والتعليمية والتنظيمية في كل  األثارتهدف الدراسة إلى التعرف  على 

 004من االحتراق الوظيفي واالنسحاب الوظيفي وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج التجريبي  كما تم تطبيق البحث على 

في على االنسحاب الوظيفي كما أنه يوجد اختالفات باستخدام االستبيان وتوصل إلى وجود اثار كلية لمحاور االحتراق الوظي

تراق كما أنه يوجد اختالف في مستوى االح  واألجنبيةمعنوية بين مستوى االحتراق الوظيفي  لدى العاملين في البنوك السعودية 

  .الوظيفي يرجع لعامل الخبرة  وعامل التدريب  وعالقة طردية بين ترك العمل واالحتراق

 االحتراق الوظيفي في المجال الصحي:  دراسات تناولت

 ( " ا الحتراق الوظيفي وعالقته بالصحة النفسية للباحثين النفسيين الكويتيين في دولة الكويت"0292العجمي، مي ) -9

تعرف على وكذلك ال النفسيين،الهدف من البحث التعرف على العالقة بين االحتراق الوظيفي والصحة النفسية لدى الباحثين 

مجتمع  وتكون ،فروق في االحتراق الوظيفي والصحة النفسية بناًء على العوامل الديمغرافية مثل الجنس، وسنوات الخبرةال

 لوصفي التحليلياالدراسة من الباحثين النفسيين الكويتيين والباحثات النفسيات الكويتيات واستخدمت الباحثة في دراستها المنهج 

 .لقياس مستويات االحتراق الوظيفياستخدمت الباحثة مقياس مأسالك  باحثة وقدوباحث  029تم تطبيق البحث على 

( لقياس مستويات الصحة النفسية وكانت النتائج أن هناك عالقه عكسيه بين االحتراق الوظيفي  0290الخالق ) مقياس أحمد عبد 

ختالفات لى متغير الصحة النفسية، تبين أن هناك اوالصحة النفسية عند الباحثين النفسيين وعند المقارنة بين الفئات العمرية ع

ذات داللة إحصائية في الصحة النفسية، فالفئات العمرية الكبيرة تتمتع بصحة جيده أكبر اذا ما تم مقارنتها بالفئات العمرية األصغر 

عند المقارنة بين سنوات الخبرة لمتغيرات البحث، والحظت أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية  في الصحة النفسية  وكذلك 

الذين لديهم خبرة كبيرة يتمتعون بصحة جيدة أكبر ممن خدموا سنوات أقل وعند المقارنة بين الجنسين تجاه  األفرادحيث تبين أن 

 .واإلثاثالفات ذات داللة إحصائية في الصحة النفسية بين الذكور  محاور البحث، تبين أنه ال توجد اخت

 ( " االحتراق الوظيفي لدى الممرضين العاملين في مشفى األسد الجامعي"0292داود، نسرين ) -0

ستها اتهدف الدراسة إلى تقييم االحتراق الوظيفي لدى الممرضين العاملين في مستشفى األسد الجامعي واستخدمت الباحثة في در

درجة  الوظيفي وكانتاالحتراق  الباحثة استبيان ممرض باستخدام 905وقد تم تطبيق البحث على  الوصفي التحليليالمنهج 

االنفعالي لدى أفراد العينة في أقسام  اإلجهاداالحتراق الوظيفي لدى التمريض بشكل عام مرتفعة، ووجدت مستوى عالي من 

 اف وعند حاملي اإلجازة الجامعية،العناية المشددة والعمليات واإلسع



 
 
 
 

 

 

 

اإلنجاز الشخصي منخفضه في المناوبة الليلية ولم  وكانت درجةأما تبلد الشخصية كان أعلى عند صغيري السن من الممرضين،  

 يتأثر حدوث االحتراق الوظيفي بكل من الجنس، والحالة االجتماعية وعدد سنوات الخبرة في الوظيفة. 

 لوزارة الصحة األردنية في " االحتراق الوظيفي لدى الموظفين العاملين في المستشفيات التابعة(0292الشرعة، سامر ) -0

 "عمان

الهدف من البحث  التعرف على مستوى االحتراق الوظيفي لدى الموظفين العاملين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة األردنية 

ار ظاهرة االحتراق الوظيفي ومدى الفروق بين ظاهرة االحتراق الوظيفي في عمان وماهي األسباب والعوامل المؤدية النتش

المستوى التعليمي( ومدى الفروق بين ظاهرة االحتراق الوظيفي -الحالة االجتماعية -العمر-والمتغيرات الديموغرافية )الجنس 

القرار(استخدم الباحث في دراسته المنهج  نوعية اتخاذ-المستوى الوظيفي -مكان العمل-والعوامل المرتبطة بالعمل )مدة الخدمة 

موظف تم اختيارهم بطريقة عشوائية استخدم الباحث  مقياس مأسالك  وجاءت النتائج   022 الوصفي  التحليلي  وتكونت العينة من

 أفرادات رلصالح تقدي إحصائيابوجود درجة عالية من االحتراق الوظيفي بالنسبة لبعد اإلنجازات الشخصية ووجود فروق دالة 

العينة من العاملين في الطوارئ بنسبة  أفرادسنة وجود فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات  95العينة من ذوي الخدمة اكثر من 

 احتراق اكبر وإن الممرضين يعانون من االحتراق الوظيفي اكبر من بقية العاملين.

 االحتراق الوظيفي للمرضين في وحدات الرعاية المركزة "( " تأثير بيئة عمل التمريض على 0292داود، نسرين ) -4

تهدف الدراسة إلى التعرف على تأثير بيئة عمل التمريض على االحتراق الوظيفي للمرضين في وحدات الرعاية المركزة وقد 

استخدام استبيان مقياس ممرض تم كما تم  902استخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي التحليلي وتم تطبيق البحث على 

االحتراق الوظيفي   وتوصل إلى أن بيئة عمل التمريض بيئة حادة وذلك حسب رأي طاقم التمريض وكان التواصل والعالقات 

ووجود تأثير على بيئة عمل التمريض اتجاه االحتراق الوظيفي ووجود عالقة ذات داللة إحصائية  بين أطباء التمريض أكثر بعداً 

 .لتمريض والدعم من قبل اإلدارةا أبعادبين 

 واالكتئاب:دراسات تناولت االحتراق النفسي وعالقته باإلرهاق 

 العربية المتحدة " اإلماراتمستوى االحتراق النفسي لدى مدربي اللياقة البدنية في دولة ” (،0292الزغير، عبد الكريم ) -9

ل مع المواقف الضاغطة واالحتراق الوظيفي ومعرفة االستراتيجيات الهدف من البحث معرفة وجود عالقة بين استراتيجيات التعام

 التي يتبناها األساتذة في خفض االحتراق الوظيفي ومعرفة مدى مساهمتها.

أستاذ بوالية تلمسان غرب الجزائر وقد استخدام  050استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي وتم تطبيق البحث على 

أسالك   وكانت النتائج وجود مساهمة الستراتيجيات حل المشاكل وتسير االنفعال في خفض االحتراق الوظيفي الباحث مقياس م

وعدم وجود أثر إلسهام استراتيجيتي )الترفيه والرياضة والمساندة االجتماعية( في خفض  %01عند األساتذة بنسبة تقدر بحوالي 

 االحتراق الوظيفي عند أساتذة التعليم الثانوي.

 



 
 
 
 

 

 

 

2- Hogan & Mcknight, (2007), "Exploring Burnout among University Online Instructors: 

An Initial Investigation" 

 بين مدربي الجام ة عبر اإلنترنت  اإلرهاقاستكشاف  (1221دراسة هوقن وماكنايت )

 عينة اشتملت على اإلنترنت وقد العالي التعليم معلمي لدى االحتراق الوظيفي ظاهرة ووصف تحديد إلى راسة الد هذه هدفت

تم إجراء الدراسة  وقد المتحدة، الواليات في اإلنترنت التعليم عبر مهنة يمارسون الذين المعلمين من معلم ( 99الدراسة على ) 

أن المعلمين يعانون لتحقيق أغراض الدراسة وقد أشارت النتائج إلى  الوظيفي لالحتراق االستقصائية باستخدام مقياس مأسالك

 درجة الشخصية، تبلد من مرتفعة درجة اإلجهاد العاطفي، من متوسطة درجة الوظيفي و االحتراق من متوسطة درجة من

 الجنسين، بين االحتراق الوظيفي درجة في واضح اختالف الشخصية كما توصلت الدراسة إلى أن هناك اإلنجازات من منخفضة

بنظارهن من  مقارنةً  الثالثة بأبعاده الوظيفي االحتراق من عالية درجة من يعانون اإلناث أن إلىالدراسة  نتائج أشارت حيث 

 المعلمين لدى الوظيفي االحتراق ودرجة الجنس بين العالقة حول البحوث من المزيد إجراءبضرورة   الباحث الرجال ويوصي

 االحتراق الوظيفي في تسهم أن يمكن التي العوامل وتحديد بمعرفة المتعلقة البحوث من المزيد إجراء وأيضاالعالي  في التعليم

 أستاذ مساعد، أستاذ تصنيف الوظائف ) معيد، العمل، فرص التعليم، مستوى :مثل اإلنترنت، على العالي التعليم معلمي لدى

 بعد. عن للتعليم األكاديمي والتدريب التدريسي، اإلنترنت، العبء عبر التدريس مجال في الخبرة ،)..مشارك

3- Koutsimani, et al (2019) The Relationship Between Burnout, Depression, and Anxiety: A 

Systematic Review and Meta-Analysis 

االكتئاب و القلق: دراسة تحليلية  ،( ب نوان ال القة بين االحتراق الوظيفي1211دراسة كوتسامينا واخرون )  

بالنظر إلى أن االحتراق الوظيفي هو  ،القلق وواالكتئاب االحتراق الوظيفي هدف هذه الدراسة هو التعرف على العالقة بين 

نتيجة لإلجهاد المزمن وأن بيئات العمل يمكن أن تؤدي في كثير من األحيان إلى ردود فعل قلقة، أيًضا التحقيق في العالقة بين 

-0221حث أسلوب المسح المقطعي لعدد من الدراسات حول الموضوع محل الدراسة بين عامي استخدم البا ،اإلرهاق والقلق

وكشفت النتائج التي توصل إليها عن عدم وجود تداخل قاطع بين االحتراق الوظيفي واالكتئاب واالحتراق الوظيفي    0292

ييم مقبلة على استخدام تصاميم طولية أكثر من أجل تقوالقلق، مما يشير إلى أنها بنى مختلفة وقوية وينبغي أن تركز الدراسات ال

 العالقات السببية بين هذه المتغيرات.

 الوظيفي:  واألداءدراسات تناولت االحتراق الوظيفي 

 (،" االحتراق الوظيفي وتأثيره على أداء العاملين "0290أبو موسى، أنور، كالب، يحي ) -9

االحتراق الوظيفي وبعض المتغيرات الديموغرافية واستكشاف  مدى انتشار ظاهرة هدفت الدراسة إلى كشف العالقة بين ظاهرة 

أهمية الدور الذي يلعبه االحتراق الوظيفي  االحتراق الوظيفي بين الموظفين اإلداريين في جمعية إعمار التنمية و التأهيل ومعرفة

في التأثير على نفسية الموظف و أدائه والتوصل إلى األسباب المؤدية إلى انتشار هذه الظاهرة استخدم الباحث في دراسته المنهج 



 
 
 
 

 

 

 

خدام أداة االستبيان موظف وتم است 02العينة  أفرادبلغ عدد  األعمارالوصفي وتم تطبيق البحث على اإلداريين في الجمعية بجميع 

وكانت النتائج أن  العاملون في الوظائف اإلدارية في جمعية إعمار بصفة عامة يعانون بدرجات متوسطة من االحتراق الوظيفي 

االنفعالي وعدم اإلنسانية أما على صعيد اإلنجاز الشخصي فمتوسط االحتراق  الوظيفي منخفض توجد عالقة  اإلجهادفي بعدي 

حتراق الوظيفي بأبعاده الثالثة والجهد المبذول في العمل حيث أنه كلما زادت درجة احتراق الفرد وظيفياً كلما زاد طردية بين اال

الجهد المبذول في العمل ويوجد ارتباط طردي قوي بين االحتراق الوظيفي بأبعاده الثالثة والقدرات والخصائص الفردية حيث 

زادت  درجة االحتراق  الوظيفي لديه كما تبين وجود عالقة عكسية بين االحتراق الوظيفي أنه كلما زادت القدرات الشخصية للفرد 

بأبعاده الثالثة وإدراك الفرد لدوره الوظيفي وتبين من خالل النتائج وجود فروق بين المبحثين تعزى للجنس حيث أن درجة 

 مبحثين في درجات االحتراق تعود للمستوى اإلداري. أعلى من الذكور وال يوجد تباين بين ال اإلناثاالحتراق الوظيفي عند 

 الت ليق على الدراسات السابقة  ثانياً:

بعد االطالع على الدراسات السابقة في مجال االحتراق الوظيفي واثره على األداء الوظيفي نالحظ  وجود صلة بين هذه 

الدراسات وخطة الدراسة الحالية وتناولت متغيرات الدراسة بوجه عام اليجاد عالقة ذات دالالت إحصائية بين متغيرات 

وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهذا ما يميز الدراسة الحالية خاصة بأمانة جدة الدراسة ولكن لم تطبق في جدة وبيئة العمل ال

 عن الدراسات السابقة القيام بمعالجة متغيرات الدراسة في بيئة عمل مختلفة خاصة بالمملكة العربية السعودية.

 

اإلطار النظري للدراسة. 1  

.1.1  االحتراق الوظيفي  

في كافة المجاالت الكائنة على أرض الواقع وهو ما اتسم به أو أصبح ما يميز القرن الواحد  نحن بصدد الحديث عن نقلة شاملة

تعد نقلة حقيقية في شتى المجاالت وبالطبع وقع هذا التطور  والعشرون أال وهو االحتراق الوظيفي، التطور السريع تلك الفترة

لمواكبة هذا التطور ليعاني من كثير من الضغوط واالرهاق العصبي على كاهل اإلنسان المعاصر الذي عانى الكثير من الضغوط 

 والنفسي والبدني للتمكن من مواصلة العمل مع هذا التطور.

، وبالطبع ظهر هذا المصطلح كنتيجة مترتبة على 1وهنا ظهر المصطلح األكثر انتشاراً خالل تلك الفترة وهو االحتراق الوظيفي

من الضغوط في مختلف جوانب الحياة، ولعل أول من أشار إلى ذلك المصطلح هو العالم النفسي ما يتعرض له اإلنسان من كثير 

عند قيامه بدراسة حول التوتر الذي يظهر على بعض العمالة خالل أدائها لبعض المهام الوظيفية،  9114" فرويد" وكان ذلك عام 

لشخصيات عرضةً لما يمسى باالحتراق الوظيفي هم العاملون وقد عرض من خالل مزاولة مهنته األساسية كطبيب نفسي أن أكثر ا

                                                           
( لـدى عينة من معلمي الثانويات التخصصية والعصابية )االنبساطالشخصية  وعالقته ببعـدي)االحتراق النفسي  ،" 0221الرز، عماد،  1 

 .الليبيةالجماهيرية العربية  ،جامعة عمر المختار ،بشعبية الجبل األخضر" رسالة ماجستير غير منشورة



 
 
 
 

 

 

 

بالمجال الخدمي واالجتماعي نظراً لما يقوموا به من تفاعل مع عدد كبير من الناس في حين عدم قدرتهم على تقبل هذا العدد من 

 .2التعامالت اإلنسانية

قطاع دون األخر فقد شملت كالً من القطاعين العام وقد كان من األمور الملحوظة أن ظاهرة االحتراق الوظيفي لم تظهر على 

والخاص بل أنه من الواضح أن األفراد األكثر عرضه لهذا هم األفراد األكثر التزاماً وإخالصاً في العمل ويظهر هذا أيضا بين 

اً بالجمهور أثناء القيام عدد من الفئات الوظيفية المحددة من معلمون وأطباء ومحامون أو أنه يمكن القول أكثر األشخاص احتكاك

 بمهامهم الوظيفية، إضافة أنه خالل اآلونة األخيرة أظهر الكثير من الباحثون والدارسون اهتماماً ملحوظ حول دراسة هذه الظاهرة.

ح االعنصر البشري هو عجلة الدفع الموجودة داخل أي منظمة خدمية بالطبع ألنه هو عنصر اإلنتاج المتاح بها والقائم عليه نج

تلك المنظمة من عدمه وبالنظر إلى التطور والترابط التكنولوجي الذي نعاصره نرى أننا بصدد الحصول دائماً على طاقات بشرية 

وإذا  ذات قدرات خاصة على مواكبة هذا التطور ومزامنة العمل مع ما يحتاجه للوصول بتلك المنشأة لدرجة النجاح المنشودة،

ألساس الذي تقوم عليه تلك المنشأة كان االهتمام بتوفير كل وسائل العناية والراحة هو واحد من كان العنصر البشري هو حجر ا

أهم األمور التي يجب أن تحرص عليها تلك المنشأة بالطبع إال أنه ومع ذلك نجد أن هناك عدد ال بأس به من تلك القوة البشرية 

 .3لبية لما يسمى باالحتراق الوظيفيتعاني من الضغط النفسي ويواجهون العديد من األثار الس

وإذا كان الضغط أهم أسباب االحتراق الوظيفي فيمكن تسمية عصرنا هذا " عصر الضغوط" أجل انها حقيقة لألسف فمن المالحظ 

أن هناك ضغوط كثيرة يتعرض لها الفرد خالل تلك الحقبة من الزمن والتي تؤدي إلى ظهور ما نخشاه والمعروف باالحتراق 

ظيفي الذي يؤثر سلباً على أداء الموظفين بشكل خاص ومنه على أداء المنظمة التي يندرجون تحتها بشكل عام فحتى وإذا كانت الو

تلك المؤسسة تحقق نجاحاً ملحوظاً فمع تراجع مستوى أداء موظفيها وانطفاء روح الحماسة بالعمل نجد أنها تقع فريسة هذا األمر 

نجاح سابق، كما يجب اإلشارة إلى أن االحتراق الوظيفي ليس وليد اللحظة وإنما هو أمر وارد  متراجعة عن ما وصلت إليه من

يقع على اإلداري خالل فترة أداء العمل الروتيني وخاصةً إذا كان هذا الموظف ال يحظى بأي نوع من التجديد خالل فترة عمله 

غوط خارجية وداخلية خالل أداء مهام عمله نجد أن هذا األداء بدأ خالل حقبة معينة تتجاوز السبع سنوات نظراً لما يمر به من ض

 في التدني وبدأ منحدر عمله في الهبوط مؤثراً بالطبع على نفسه ومقر عمله.

 االحتراق الوظيفي  أوالً: أعراض

مل يمكن فهل هناك عواتكلمنا من خالل السطور السابقة عن االحتراق الوظيفي بشكل عام ولكن هناك بعض األسئلة التي قد تطرأ 

من خاللها أن نجزم أن هذه األمور هي أحد أعراض االحتراق الوظيفي بالطبع توجد بعض األمور التي يجب الوقوف عندها 

 مثل:

  عملك كثير النقد. شخص مختلف في مقر بأنكإذا كنت تجد نفسك 
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  انعدمت رغبتك في العملإذا. 

  والمراجعين. ال تستطيع التواصل مع زمالء العملكنت إذا 

 انعدم تركيزك إذا. 

  بالرضا إحساسليس لديك. 

 تواجه صعوبات في النوم. 

  كثيرة.لديك اآلم جسدية 

إذا توافرت لديك كل هذه النقاط يجب عليك التوجه الستشاري نفسي دون تردد ألنك اآلن تعاني بعض األعراض النفسية التي 

 هي األسباب التي أدت إلى ظهورها؟ ولكن إذا كانت تلك هي األعراض فما ،تحتاج استشارة

  4االحتراق الوظيفي ثانياً: أسباب

 يمكن الحديث عنها فيما يلي:

قد يحدث هذا اإلنهاك كنتيجة طبيعية لعدم القدرة على العمل ضمن وتيرة تنظيمية تمكنك من السيطرة على أمور عملك وتُتيح لك 

األمور، أن تقع تحت سقف التوقعات أال محدودة من رؤساء العمل األمر الذي السيطرة على جداول أعمالك لتكون ملماً بزمام 

يحملك مزيداً من الضغط النفسي بسبب القلق الدائم من عدم المقدرة على الوصول للهدف المنشود، المصطلح الجديد الذي طرأ 

تى الرؤساء فذلك أحد أهم أسباب الضغط على المجتمعات وهو التنمر الذي قد تكون أحد ضحاياه سواء على صعيد الزمالء أو ح

النفسي، إذا كان مستوى العمل يفتقد إلى النظامية في هذه الحالة تجد نفسك تستخدم طاقة أكبر بالطبع للبقاء على مستوى عالي من 

ن يكون  يوجد مالتركيز وهو األمر األكثر صعوبة في استهالك الطاقة، فقدان الدعم يقصد هنا بالطبع الدعم االجتماعي حينما ال

بجانبك ويمد لك يد العون هنا تكون األثار النفسية وخيمة، حين يستنزف عملك كل وقتك دون ترك مساحة لحياتك االجتماعية 

يجب الحذر فهناك ناقوس خطر قد تكون بصدده دون أن  ،واألسرية نجد أنك هنا تقع أيضاً في فخ الضغوط النفسية الغير مقبولة

بإصرار على وتيرة ال تملك بها الموازنة بين حياتك العملية واالجتماعية، إذا كانت ساعات العمل لديك  تدري إذا كنت تعمل

تتجاوز الساعات المحددة، إذا أرهقت نفسك بتقديم ما يزيد عن طاقتك لكافة األفراد من حولك، إذا كنت تعمل دون الشعور بأي 

 أن تحذر في هذه الحالة وبشدة.نوع من الحماسة ليتساوى لديك العمل من عدمه يجب 

 يمر االحتراق الوظيفي كما صنفه العديد من الباحثون والدارسون النفسيون بأربعة مراحل:

عندما يظهر الشخص عدد من ردود األفعال الغير متوقعة وعلى عكس طبيعته هنا نجد أننا أمام المرحلة األولى التنبيه، حالة من 

ردود األفعال بدأت في التالشي وبدأ األمر في االستقرار وتعرف هذه المرحلة بالمقاومة، ومع  السكون تطفو على السطح لنجد أن

استمرار الضغط يالحظ أن ردود األفعال تلك بدأت أن تطفو على السطح مرة أخرى لتنذر بوجود األعراض في مرحلة المواجهة، 

 .اإلنهاكجداً وهنا نكون قد وصلنا لنهاية المطاف وهي وعند تلك المرحلة نجد أن المريض أصبح دائم القلق بشكل ملحوظ 
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.1.1 األداء الوظيفي  

يقوم العمل داخل أي مؤسسة على أساس النشاط المهني لموظفيه، ولذلك فللحصول على الموظف المناسب في المكان أو الوظيفة 

لمقبلة بالشكل الذي يالئم الهيكل الوظيفي للوظيفة ا المناسبة كان البد من القيام بعملية تحليل العمل والتي تُمكن من إعداد الموظف

وذلك بإعداده بشكل مالئم وتدريبه بما تناسب للحصول على األداء األمثل وبذلك يتم تحقيق االستفادة المثلى من تحليل العمل، 

تناسب مع هم لشغل الوظيفة بما يوعلى هذا المنوال يمكن القول بأن طبيعة الوظيفة تحدد نوعية األفراد التي يمكن االختيار من بين

 قدراتهم وطبيعة الوظيفة، ويتضح من ذلك أن األداء المهني يقوم على أساسين هامين هما البحث العلمي وأساليب القياس.

 األداء الوظيفي  أوالً: ت ريف

 تكلمنا عن األداء المهني خالل السطور السابقة ولكن هناك نقطة يجب الوقوف عليها أوالً وهي:

ا هو األداء المهني؟ هناك دائماً خلط لدى البعض عند التحدث عن األداء المهني فسريعاً ما يذهب التفكير إلى الجهد الذي يقوم م

به الشخص لتأدية مهامه الوظيفية، ولكن الحقيقة أنه المفهوم الخاطئ فاألداء الوظيفي ألحد الوظائف أبداً ال يقاس بمستوى جهد 

لهدف هنا هو قياس النتائج التي حققها هذا الشخص من خالل قيامه بأداء مهامه الوظيفية، وبذلك يمكن القول الفرد المبذول ولكن ا

 .5بأن األداء هو قدرة الموظف على تطويع مخرجات وظيفته في شكل نتائج نهائية بأقل تكلفة ممكنة

 6األداء الوظيفي  ثانياً: أهمية

 هو المفهوم الواضح عن األداء فما هي أهميته؟وهنا سؤال آخر يطرح نفسه إذا كان هذا 

من المؤكد أن الهدف الرئيسي لقيام أي منظمة هو تحقيق عدد من األهداف المنشودة وتعد هي الغاية األساسية من قيام تلك المنظمة، 

ة التي قامت عن النتائج الفعليولذلك عند تقييم كلمة األداء أو الوقوف على األهمية التي يقدمها لتلك المؤسسة فإننا بصدد الحديث 

المؤسسة من أجلها بالفعل والتي تمكن من تحقيقها وهنا يكون الدور الفعلي لألداء في الظهور بل وتحديد مستوى هذا األداء المهني 

 للموظف ورسم خطوط مستقبله القادمة.

، إذاً ال بد من الوقوف على المحددات األساسية التي ولكن إذا كان األداء المهني يحتل تلك المكانة الهامة ويلعب ذلك الدور الفعال

 يقوم عليها، ويمكن اختصارها فيما يلي:

  مستوى كفاءة الفرد المهنية والتي تجعل الموظف أهل الكتساب تلك المكانة الوظيفية وتحقيق النتائج المثلي بها وللوصول

التي تؤهله الستخدام تلك القدرات بالمهارة الالزمة  لذلك فهناك ثالث أمور تتحكم في كفاءة الفرد، وهي قدرات الفرد

لتطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى مدى استجابة الفرد واستعداده لتحقيق أفضل النتائج في حال توافر الظروف 

 المثالية لذلك.
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  ما هو أفضل وعند إذا كانت كل المؤسسات تهدف إلى تحقيق األهداف األساسية بها فال خالف أنها دائمة السعي وراء

ذلك نجد أن االختيار دائماً يكون ألفضل الموظفين األكفأ بالطبع أصحاب القدرات والمهارات العالية للوصول للنتائج 

المطلوبة ولكن ومع ذلك فهناك دائماً اختالف لمستوى أداء هؤالء الموظفين حتى لو كانوا على نفس درجة المهارة بشكل 

ي هو الفاصل في هذه المرحلة وهنا يأتي دور المؤسسة للَعب على تلك النقطة والعمل على حرفي إال أن األداء الفعل

تحفيز أداء الموظفين بمراعاة القوة الدافعية للموظفين ألداء العمل بالشكل المطلوب وهو ما يجعل بين كل هؤالء الفروق 

 الفردية في تحقيق النتائج.

 خل إطار المنظمة المهنية للتمكن من استغالل كافة الجهود المقدمة بالشكل األمثل كما يجب أن يكون الفرد ملماً بمكانته دا

 وإتمام المهمة المنشودة بكافة جوانبها دون إغفال ألي جزء منها.

وبعد عرض كل تلك الجوانب ومعرفة هذا الدور الفعال الذي يلعبه األداء المهني في كل الجوانب على أرض الواقع بكافة 

تسع النطاق ويشمل أداء الدولة ككل بالطبع، فالموضوع ال يقتصر على مؤسسة بعينها وإنما يغطي كافة المؤسسات المؤسسات لي

التي تدور داخل إطار العمل بالدولة الواحدة والتي تحركها القرارات االقتصادية التي تصدرها بالفعل، وهنا يمكن الجزم بأن 

اء فئة معينة بل أنه يشمل بداية من العامل إلى نهاية الهرم الوظيفي نظراً لكون السلسلة األداء المهني عند تقييمه ال يقتصر على أد

 الوظيفية هي مهام تكميلية لبعضها لخروج نتائج حقيقية بنهاية المطاف على أرض الواقع وتأتي هنا أهمية التقييم الوظيفي

اضح لما تقوم به المؤسسة التي ينتمي إليها، وبالطبع هو على الصعيد الفردي نجد أن مستوى أداء الفرد ما هو إال انعكاس و

انعكاس لقدراته الفردية للتأثير داخل مؤسسته، كما أن مستوى األداء الفردي يحدد مستوى األداء الذي يمكن أن يقدمه الفرد بشكل 

ترة للفرد ما هو إال نتاج ألدائه خالل فأن التطور الوظيفي  نجد دائماً واضح خالل الفترات القادمة حتى مع تغير طبيعة العمل، لذا 

 العمل.

وإذا كان هذا هو الجزء الهام بالفرد فال يمكن إغفال المؤسسات أيضاً فلها النصيب األكبر بالفعل ألنها تبرز مدى كفاءة العاملين 

أجل  اتها وكفاءتها الفعلية وإنما هي منعليها والجهات اإلدارية بها وبذلك فاهتمام المسئولين بالعمالة دائماً ال يكون بدافع العمالة ذ

 الحصول على التقييم الفعلي ألداء اإلدارة التي تتولى المسئولية وتحقق النجاح.

  7األداء الوظيفي ثالثاً: تقييم

 كما يمكن تلخيص أهمية تقييم األداء السابق ذكرها في عدة نقاط هي:

  لمعرفة نقاط القوة والضعف ومحاولة التغلب عليها والمضي قدماً.إلحاق نتائج العاملين بمستوى أدائهم واالطالع عليه 

  تقديم نوع من الدعم المادي للعاملين ذوي المستويات المرتفعة من كفاءة األداء وهو ما يكون دافعة حماس تدفع بهم لتقديم

 المزيد وتحفز المتأخرين نسبياً لاللتحاق بهم.
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 ائج التي تم تحقيقها ومعرفة هل بإمكان العاملين في مجال معين تحقيق النتائج تحديد مدى األداء الوظيفي للعاملين والنت

 أم من األفضل ترك المجال واالنتقال لمجال أخر أو بمعنى آخر هل بالفعل يستطيعون التقدم بالمجال من عدمه؟

 طلوب.الوقوف على النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التدريب، والمكافأة على األداء بالمستوى الم 

   التقييم يجعل العامل دائماً في موضع االختبار مما يعد حافز يضعه نصب عينيه لتخطي المرحلة واثبات الكفاءة التي

 تؤهله لالستمرار بالعمل مع الحصول على الترقي الوظيفي المالئم للكفاءة التي استطاع أن يحققها.

ل من األفراد والمؤسسات ليس هذا فقط بل أنه أتاح الفرصة لتسهيل عملية وبذلك نجد أن التقييم لعب دوراً فعال في عملية تقييم ك

التواصل بين العمال والمرؤوسين مع توفير نوع من روح العدالة والتي تأتي كتابع للثقة المكتسبة من التقييم المستمر لمستوى 

 .األداء، التقييم الفعلي للسياسات المتبعة داخل المنظمات والتصدي لنقاط ضعفها

وذلك ألن التقييم كان قائماً بالفعل على عدد من األدوات التي ال تحتوي الشك فهو يبرز العمل بشكل يعتمد كلياً على المصداقية 

المتبادلة، يشمل جميع جوانب المؤسسات بتدرجها الوظيفي، يتعامل في إطار موضوعي، يحل األمور المتاحة على أرض العمل 

خالل ما سبق نكون قد حاولنا سرد النقاط األساسية بشكل يتالءم مع أهمية الدور الذي يلعبه األداء بسالسة ودقة دون تعقيد ومن 

 المهني على الصعيد التنفيذي. 

منهجية الدراسة .1  

في هذا الفصل سوف نستعرض شرحاً مفصاًل للمنهج واجراته التي اتبعتها الباحثة اثناء البحث المسحي والذي يدور حول 

 الوظيفي وتأثيره على أداء العاملين  في وزارة الشؤون البلدية والقرويةاالحتراق 

 دراسة تطبيقية على اإلداريين العاملين بأمانة محافظة جدة.

( واسند إليها مسؤولية 022م بموجب األمر الملكي رقم )أ/9115هـ/9015: أنشئت في عام وزارة الشؤون البلدية والقروية

 . 8ما ينطوي على ذلك من توفير الطرق والتجهيزات األساسيةمملكة والتخطيط العمراني لمدن ال

: هي أحد اإلدارات الحكومية المسؤولة عن تطوير مدينة جدة وضواحيها في كافة مرافقها من التخطيط أمانة محافظة جدة

حفاظ إلى الخدمات األساسية لل العمراني وتوفير الطرق واإلنارة والتجهيزات األساسية واالهتمام بالتحسين والتجميل باإلضافة

 .9على نظافة وصحة البيئة
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 :منهج الدراسة .1.1

الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي للدراسة الحالية حيث يعتبر هذا المنهج األكثر مالئمه لهذه الدراسة. فالمنهج قامت 

 طريق واختبارها عنمناسب لوصف الظواهر محل الدراسة والحصول على اراء العديد من المستجوبين  الوصفي التحليلي

 التحليلي لربط العالقة بين المتغيرات والوصول إلى المسببات بعدها تحليل النتائج وتعميمها. األسلوب

  :مجتمع وعينة الدراسة .1.1

 أمانة محافظة جدة وذلك ألهمية-العاملين في وزارة الشؤون البلدية والقروية اقتصرت عينة الدراسة على الموظفين اإلداريين 

موظف وتقرر  122وبلغ حجم مجتمع الدراسة  ،دورهم في اإلدارة التنفييذية والتعاون مع المراجعين بشكل مستمر ومباشر

 تم قد و هذا ،البسيطة العشوائية العينة طريقة باستخدام الدراسة عينة اختيار تم  ،موظف 915اجراء الدراسة على عينة حجمها 

 اإلستبانة صدق وسالمة من التأكد وبعد ،اإلستبانة وثبات الداخلي االتساق الختبار إستبانة 52 حجمها عينة استطالعية توزيع

 .%15استرداد  بنسبة استبانة 941 على الحصول وتم الدراسة عينة على إستبانة  915  توزيع تم لالختبار

أداة البحث . 1.1  

استخدام االستبيان باعتباره أكثر واهم الوسائل المستخدمة لجمع المعلومات والبيانات، واحتوى االستبيان على مجموعة من 

األسئلة المطورة من الدراسات السابقة، وتم التعديل عليها لتناسب الدراسة الحالية وتتكون االستبانة من أربعة أجزاء رئيسيه 

 كالتالي:

 األول: )الم لومات والبيانات الشخصية(القسم 

 المستجيب عن الشخصية السمات عن عبارة وهو

 الخبرة( سنوات الجامعي، المؤهل العمر، االجتماعية، الحالة )الجنس،

 القسم الثاني: )مقياس االحتراق الوظيفي(

 تتكون من ثالثة ابعاد كالتالي:

 الب د  عدد ال بارات 

فقرات  0  

فقرات  0  

فقرات  0  

 البعد األول االجهاد االنفعالي

 البعد الثاني عدم اإلنسانية 

اإلنجاز الشخصيالبعد الثالث   

 

 القسم الثالث: )مصادر االحتراق الوظيفي(

:ويتكون من خمسة ابعاد كالتالي  

 



 
 
 
 

 

 

 

 الب د  عدد ال بارات 

فقرات  0  

فقرات 0  

فقرات 0  

فقرات 0  

فقرات 0  

 البعد األول صالحيات العمل

 البعد الثاني  العالقات االجتماعية

 البعد الثالث ضغط العمل 

 البعد الرابع صراع القيم 

 البعد الخامس  قلة التعزيز اإليجابي

 

لقسم الرابع: )قياس األداء الوظيفي( ا  

 ويتكون من بعدين كالتالي:

 الب د  عدد ال بارات 

فقرات  0  

فقرات 0  

 البعد األول الجهد المبذول في العمل

القدرات والخصائص الفرديةالثاني   البعد  

 

 فقرة  02االستبيان  إجماليوبلغ عدد فقرات 

 واستخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي لقياس درجات االستجابة كما هو موضح بالشكل

 

 خطوات تقنين أداة الدراسة:

 أوالً: صدق االستبانة

. للتحقق من (10)يقيسه، واالختبار الصادق يقيس ما وضع لقياسه أنه يقصد بصدق االختبار صحته في قياس ما يدعى

طرق مختلفة وهي: الصدق المنطقي، الصدق الظاهري أو صدق المحكمين،  ةثالث ىصدق المقياس تم االعتماد عل

 صدق االتساق الداخلي.

 الصدق المنطقي )صدق المحتوى( -أ

من  الدراسااات السااابقة التي اتخذتعلى بناء هذا االسااتبيان واختيار العبارات المكونة ألبعاده  فياعتمدت الباحثة 

لها، وكذلك اشااتقت بعض عبارات االسااتبيان من بعض االسااتبيانات الخاصااة  اً وتنمية الموارد البشاارية موضااوعإدارة 
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ت ات االستبيان من الدراسات التي تناولبالدراساات الساابقة، ساواء بشاكل مباشار أو غير مباشار، واستكملت باقي عبار

ة تمتع االستبيان والمقاييس الفرعية المكونى المصادر السابقة إل ىأحد جوانب أو أبعاد الدراسة، ويشير هذا االعتماد عل

 له بقدر مقبول ومعقول من الصدق المنطقي وأن االستبيان صالح للتطبيق.

 الصدق الظاهري أو صدق المحكمين -ب

، وذلك بغرض ال جامعة جدةين في إدارة األعمصااااامجموعة من المحكمين المتخصااااا ىالساااااتبيان علتم عرض ا

ضااوء التعريف اإلجرائي له، وكذلك الهدف من االسااتبيان، وقد أقر المحكمون صااالحية  فيدراسااة مفردات كل مجال 

جاءت  يالتقاء على المفردات المحكمون، وقد تم اإلب اقترحهااالسااااااتبيان بشااااااكل عام بعد إجراء بعض التعديالت التي 

أبداها  التيضاااوء المالحظات  فيفأكثر، وتم حذف بعض العبارات وتعديل بعضاااها  ٪12نسااابة اتفاق المحكمين عليها 

 (1رقم ) الملحق انظر-المحكمون 

 صدق االتساق الداخلي:  -جـ

 مدى لالسااتبيان، وذلك لمعرفة الكليةاالسااتبيان والدرجة  أبعاد بعد من كل درجة بين االرتباط معامالت حساااب تم    

 جدول خالل ذلك من االساااتبيان، ويتضاااح صااادق مدى التحقق من لالساااتبيان، ولهدف الكلية كل بعد بالدرجة ارتباط

 التالي:

 م امالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مقياس فرعى والدرجة الكلية لالستبيان (1جدول )

 الداللةمستوى  م امل االرتباط المحاور

 2.229دالة عند  **2.401 المحور األول

 2.25دالة عند  *2.054 المحور الثاني

 2.229دالة عند  **2.121 المحور الثالث

 

 أقل داللة إحصااائياً عند مسااتوى قوية ودالة ارتباط بمعامالت االسااتبيان تتمتع أبعاد الجدول السااابق أن من يتبين

أن  على كاف   دليل ( وهذا2.121 ،2.054االرتبااط لمجااالت االسااااااتبياان بين ) وقاد تراوحات معاامالت ،2.25من 

 صدق عالي. بمعامل المقاييس المكونة ألداة الدراسة تتمتع

 ثانياً: ثبات االستبيان:



 
 
 
 

 

 

 

درجة عالية من الدقة واإلتقان واالتساق فيما تزودنا به من بيانات عن سلوك  ىيقصد بثبات االستبيان عادة أن يكون عل

نفس األشااااااخاص في فرصااااااتين  ى، واالختباار الثاابات هو الاذي يعطي نفس النتاائج )تقريبا( إذا طبق عل(11)المبحوثين

 ، وتم استخدام  معامل ألفا كرونباخ لحساب الثبات. (12)مختلفتين

 م امل ثبات أداة الدراسة ومحاورها المختلفة باستخدام ألفا كرونباخ (1جدول )

 م امل ألفا عدد المحاور المحاور

 2.101 0 المقياس ككل

( وهو معامل ثبات 2.101بلغ )، حيث االسااااتبيانبين بين أبعاد  معامل الثباتيتضاااح من الجدول السااااابق ارتفاع 

 مرتفع، ويوحي بالثقة في صالحية االستبيان كأداة لجمع بيانات الدراسة.

 

 :البحث في المستخدمة اإلحصائية األساليب .1.1

اإلحصااائية، الغير  االختبارات اسااتخدمت SPSS اإلحصااائي، التحليل برنامج خالل من االسااتبانة وتحليل بتفريغ الباحثة قامت

 :اإلحصائية التالية األدوات استخدام تم وقد ترتيبي مقياس هو ليكرت مقياس أن بسبب وذلك معملية،

 الباحث ويفيد ما متغير فئات تكرار معرفة ألغراض أساسي بشكل هذا األمر ت حيث يستخدم والتكرار المئوية النسب 

 .عينة الدراسة وصف في

 ثبات االستبيان. لمعرفة النصفية التجزئة كرو نباخ وطريقة ألفا اختبار (Cronbach's Alpha) 

 ( تحليل التباين ذو البعد الواحدOne-way Analysis of Variance المعروف اختصااراً باسم )ANOVA  لدراسة

الداللة اإلحصاااائية للفروق بين المتوساااطات الحساااابية ألكثر من مجموعتين من المبحوثين في أحد المتغيرات من نوع 

 (.Interval Or Ratioالمسافة أو النسبة )

 ( معامل ارتباط بيرسونPearson Correlation Coefficient لدراسة شدة واتجاه العالقة االرتباطية بين متغيرين )

 مستوى المسافة أو النسبة.من 

  واحد  إذا قام الباحث بدراسة أثر متغير أنقوة العالقة بين متغيرين عدديين حيث  البسيط لدراسةالخطي  االنحدارتحليل

حليل على قيمة متغير مساااتقل فأنه يساااتخدم في هذه الحالة تبقيمة متغير تابع بناء ًؤ مساااتقل على متغير تابع أو أراد التنب

 الخطي البسيط. االنحدار

 .الوزن النسبي 
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عرض وتحليل بيانات الدراسة  .1  

 الوصف اإلحصائي ل ينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية

 توزيع عينة الدراسة على حسب الجنس (1)جدول 

 النسبة المئوية  ال دد  الجنس 

 %22.4 12 ذكر 

 %05.2 50 انثي 

 %4 2 يفضل عدم التصريح 

 %922 941 المجموع 

 

 الجنس حسب ال ينة أفراد توزيع

الموظفين اإلداريين  هذا واقع ويعكس .اإلناث من %35.6و الذكور من الدراسااة عينة من %22.4 نساابته ما ( أن0) جدول يبين

 الموظفات عدد من أكبر الموظفين الذكور عدد حيث لها التابعة أمانة محافظة جدة-العاملين في وزارة الشاؤون البلدية والقروية 

 العامالت. اإلناث

 

 توزيع عينة الدراسة على حسب الجنس(1)  رسم توضيحي

 

 االجتماعية الحالة حسب ال ينة أفراد توزيع - 

 أفراد ال ينة حسب الحالة االجتماعية توزيع (1) جدول

 الحالة االجتماعية  ال دد  النسبة 

 متزوج 111 11.1%

 أعزب 11 11.1%

 أرمل 1 1.1%

 مطلق 1 1%

 المجموع 111 122%



 
 
 
 

 

 

 

 %0.1 وأن أعزب، فئة من هم %92.9 ، وأن%15.0 ونساابتهم متزوج فئة من الدراسااة عينة معظم ( أن4) جدول من يتضااح

 فئة مطلق. من % 4 نسبته ما أن أيضاً  النتائج وتوضح أرمل، فئة من

 

 أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية توزيع (2) رسم توضيحي

 

 ال مر حسب ال ينة أفراد توزيع  -

 توزيع أفراد ال ينة حسب ال مر 1 جدول

 

 تتراوح أعمارهم %44.2 عام، 05 و 05 بين تتراوح أعمارهم الدارساااة عينة من %40.1 نسااابته ما ( أن5) جدول من يتبين

 فأكثر. سنة 50 أعمارهم %9.4 نسبته ما وأن عام 55 و 42 بين تتراوح أعمارهم %92.9 عام، 45 و 02 بين

 

 

 توزيع أفراد العينة حسب العمر (3) رسم توضيحي

 

 ال مر  ال دد النسبة 

 عام  05  -05من  25 40.1%

 عام 45-02من  22 44.2%

 عام 55 – 42من  95 92.9%

 فأكثر  52 0 9.4%



 
 
 
 

 

 

 

 ال لمي المؤهل حسب ال ينة أفراد توزيع

 توزيع أفراد ال ينة حسب المؤهل ال لمي (1)جدول 

 النسبة ال دد المؤهل

 %95.4 00 ثانوي 

 %95.4 00 دبلوم 

 %51.9 22 بكالوريوس

 %92.9 95 دراسات عليا 

 

 وأن الدبلوم، حملة من هم %95.4 وأن %51.9ونسبتهم  البكالوريوس حملة من الدراساة عينة معظم ( أن2) جدول من يتضاح

 .العلياحملة الدراسات  من % 95.4من حملة الثانوية وان  95.4%

 

 

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل (4) رسم توضيحي

 

 الخبرة سنوات حسب ال ينة أفراد توزيع

 أفراد ال ينة حسب سنوات الخبرة توزيع (1)جدول 

 

 ما تتراوح %90.9 ساانوات، 4 من اقل لهم الخبرة ساانوات عدد الدارسااة عينة من %91.4 نساابته ما ( أن1) جدول من يتبين 

 .فأكثر سنة 01 لهم الخبرة سنوات عدد %02.0 سنوات، 11 إلى 8 بين ما تتراوح %04.0 سنوات، 7 إلى 4 بين

 سنوات الخبرة ال دد النسبة 

 سنوات  4اقل من  02 91.4%

 سنوات  4-1 92 90.9%

 سنوات 2-99 59 04.0%

 سنه فاكثر  90 54 02.0%



 
 
 
 

 

 

 

 

 سنوات الخبرةتوزيع أفراد العينة حسب  (5) رسم توضيحي

 

 العينة هذه أن الباحثة ترى والساامات الشااخصااية الخصااائص وفق الدراسااة لعينة اإلحصااائي الوصااف على االطالع وبعد     

 مسااتويات واختالف وإناث ذكور من المختلفة الفئات بتمثيل فيما يتعلق وكفايتها تنوعها حيث من الدراسااة هذه إلجراء مناساابة

 العلمي. والمؤهل االجتماعية، والحالة والخبرة العمر

 التحليل الوصفي إلجابات أفراد ال ينة

 الوظيفي: االحترافمقياس  ىالمحور األول: استجابات أفراد ال ينة عل

 الوظيفي االحتراقمقياس ى استجابات أفراد العينة عل (2جدول )

                                           

 االستجابة

 عبارات المقياس 

ال 

أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق
 أوافق محايد

أوافق 

 بشدة
 المتوسط

 االنحراف

 الم ياري

الوزن 

 النسبي

اإلجهاد 

 االنف الي

اش ر باستنفاذ 

كامل طاقتي في 

نهاية اليوم الذي 

 اقضيه في عملي

 11 11 11 11 1 ك

0.4 9.94 22 

% 4.12 00.52 94.92 40.02 95.42 

اش ر باإلرهاق 

حينما اصحو في 

الصباح لمواجهة 

 يوم عمل اخر

 94 05 01 51 04 ك

0.25 9.0 50 

% 92.92 02.02 91.52 92.22 1.42 



 
 
 
 

 

 

 

الت امل مع الزمالء 

والمراج ين طوال 

اليوم يسبب لي 

 التوتر

 2 00 09 55 00 ك

0.24 9.90 50.2 

% 95.42 02.12 02.22 09.52 5.42 

عدم 

 اإلنسانية

اش ر بالقلق في ان 

يسبب لي هذا 

ال مل قساوة وتبلد 

 في مشاعري

 99 02 95 20 05 ك

0.40 9.00 42.2 

% 00.52 49.22 92.92 91.42 1.42 

اش ر بأنني اعامل 

ب ض فئات 

المراج ين بدون 

 حماس

 0 92 91 22 45 ك

0.22 9.29 49.2 

% 02.02 45.22 99.42 92.12 0.22 

انني في الواقع ال 

ابالي بما يحدث 

 لألخرين

 0 1 2 21 29 ك

9.2 2.21 02 

% 42.12 42.02 5.42 2.22 9.02 

اإلنجاز 

 الشخصي

أستطيع وبسهولة 

تهيئة الجو 

المناسب إلداء 

عملي على أكمل 

 وجه

 20 20 99 99 0 ك

4.92 2.14 20.0 

% 9.02 1.42 1.42 49.22 40.02 

اش ر انني من 

خالل عملي أؤثر 

إيجابيا في حياة 

 االخرين

 54 21 92 2 0 ك

4.90 2.22 20.4 

% 9.02 4.22 90.92 42.02 02.02 

ات امل في عملي 

بهدوء تام مع 

 المشاكل النفسية

 45 15 91 2 4 ك

4 2.10 22 

% 0.12 5.42 99.42 52.02 02.02 

 111 جملة من سئلوا

 الوظيفي، وجاءت كالتالي: االحتراقمقياس  ىتشير بيانات الجدول السابق إلى استجابات أفراد العينة عل



 
 
 
 

 

 

 

  جاءت )اشعر باستنفاذ كامل طاقتي في نهاية اليوم الذي اقضيه في عملي( في المقدمة  حيث (:االنف الي اإلجهادلب د )بالنسبة

، وجاءت )اشعر باإلرهاق حينما اصحو في الصباح لمواجهة يوم عمل اخر( في المرتبة الثانية بوزن %22بوزن نسبي 

 .%50.2المرتبة الثالثة بوزن نسبي التعامل مع الزمالء والمراجعين طوال اليوم يسبب لي التوتر( في وجاء )، %50نسبي 

  ن يسبب لي هذا العمل قساوة وتبلد في مشاعري( في المقدمة أجاءت )اشعر بالقلق في  حيث (:عدم اإلنسانيةلب د )بالنسبة

بعض فئات المراجعين بدون حماس( في المرتبة الثانية بوزن نسبي  أعامل، وجاءت )اشعر بأنني %42.2بوزن نسبي 

 .%02بما يحدث لألخرين( في المرتبة الثالثة بوزن نسبي  أباليفي الواقع ال  إننيوجاء )، 49.2%

  ي ( فوجه عملي على أكمل ألداءجاءت )أستطيع وبسهولة تهيئة الجو المناسب  حيث (:اإلنجاز الشخصيلب د )بالنسبة

( في المرتبة الثانية بوزن األخرينفي حياة  من خالل عملي أؤثر إيجابياً  إنني، وجاءت )اشعر %20.0المقدمة بوزن نسبي 

 .%22في عملي بهدوء تام مع المشاكل النفسية( في المرتبة الثالثة بوزن نسبي  أتعامل) ، وجاءت%20.4نسبي 

 هذا المقياس تب اً لمتغيرات الدراسة يمكن توضيحها كالتالي: ىولبيان الفروق عل

الوظيفي  اقاالحترمقياس  ىلداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة عل األحادينتائج اختبار تحليل التباين ( 1جدول )

 ، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(االجتماعيةرافية )النوع، الحالة غتبعاً للمتغيرات الديمو

 الداللة قيمة ف متوسط المرب ات درجة الحرية مجموعات المرب ات مصدر التباين المتغيرات

 النوع

 00.910 0 44.042 بين المجموعات

 92.1 942 0151.450 داخل المجموعات 2.090 9.910

   942 0220.111 المجموع

 الحالة االجتماعية

 95.122 0 41.024 بين المجموعات

 91.29 945 0152.404 داخل المجموعات 2.411 2.209

   942 0220.111 المجموع

 ال مر

 40.125 0 902.194 بين المجموعات

 92.441 945 0215.225 داخل المجموعات 2.211 0.002

   942 0220.111 المجموع

  2.921 9.290 02.919 0 12.590 بين المجموعات المؤهل الت ليمي



 
 
 
 

 

 

 

 92.190 945 0190.022 داخل المجموعات

   942 0220.111 المجموع

 سنوات الخدمة

 92.011 0 02.202 بين المجموعات

 91.904 945 0110.129 داخل المجموعات 2.251 2.502

   942 0220.111 المجموع

 :ىتشير بيانات الجدول السابق إل

حيث  ،الوظيفي تبعاً للنوع االحتراقمقياس  ىمتوسطات درجات أفراد العينة علعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ¯

 .2.25غير دالة عند مستوى داللة = وهذه القيمة  2.502بلغت قيمة ف 

الوظيفي تبعاً للحالة  االحتراقمقياس  ىمتوسطات درجات أفراد العينة علعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ¯

 .2.25وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  9.910، حيث بلغت قيمة ف االجتماعية

حيث  ،الوظيفي تبعاً للعمر االحتراقمقياس  ىات درجات أفراد العينة علمتوسطعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ¯

 .2.25وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  2.209بلغت قيمة ف 

الوظيفي تبعاً للمؤهل  االحتراقمقياس  ىمتوسطات درجات أفراد العينة علعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ¯

 .2.25وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  0.002ف ، حيث بلغت قيمة التعليمي

برة، الوظيفي تبعاً لسنوات الخ االحتراقمقياس  ىوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة علعدم  ¯

 .2.25وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  9.290حيث بلغت قيمة ف 

 

 

 الوظيفي االحتراقمصادر  على مقياس( استجابات أفراد ال ينة 12جدول )

 االستجابة                                         

 عبارات المقياس 

ال أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق
 أوافق محايد

أوافق 

 بشدة
 المتوسط

 االنحراف

 الم ياري

الوزن 

 النسبي

صالحيات 

 ال مل

حجم األعمال التي أقوم 

بها تتناسب مع قدراتي 

 وطموحاتي ومهاراتي

 41 52 00 94 2 ك

0.20 9.94 12.02 

% 5.42 1.42 94.22 02.12 09.52 

 المحور الثاني: استجابات أفراد ال ينة على مقياس مصادر االحتراق الوظيفي:

 



 
 
 
 

 

 

 

فوضني رئيسي التخاذ 

 قرارات تت لق بال مل

 02 24 09 92 2 ك

0.20 9.21 10.05 

% 5.42 92.12 02.22 40.22 02.92 

لدي مجاالت كافية من 

السلطة والصالحيات 

 إلداء مهام وظيفتي

 02 51 02 01 1 ك

0.44 9.90 22.22 

% 4.12 91.52 02.92 02.02 91.42 

ال القات 

 االجتماعية

تحول الصراعات 

الشخصية دون انسجام 

 ال املين

 50 41 09 92 1 ك

0.11 9.00 15.12 

% 2.22 90.92 94.92 00.12 04.12 

ال أش ر بأنني منتمي 

اجتماعيا لزمالئي ومكان 

 عملي

 99 92 01 41 42 ك

0.02 9.00 45.19 

% 00.02 09.52 92.92 92.12 1.42 

أجد ص وبة في التوجه 

الى رئيسي في ال مل 

عندما توجهني مشكلة 

 ما

 1 02 90 20 42 ك

0.00 9.02 44.40 

% 02.12 49.22 2.92 90.42 2.22 

 ضغط ال مل

أحيانا تكون المهام 

المسندة لي م قدة او 

 ص بة

 2 02 05 21 91 ك

0.22 9.99 50.22 

% 90.22 45.22 92.22 02.92 5.42 

أواجه ص وبة في 

 الحصول على إجازة

 99 02 02 52 04 ك

0.44 9.91 42.10 

% 00.22 02.12 91.42 90.42 1.42 

اش ر باالكتئاب وضيق 

الصدر أثناء أدائي لمهام 

 عملي

 4 90 02 20 52 ك

0.25 9.20 49.21 

% 00.22 49.22 90.42 2.12 0.12 

 صراع القيم

تنطوي وظيفتي على 

أداء أعمال قد ترضي 

ب ضهم وال ترضي 

 الب ض اآلخر

 02 52 00 01 1 ك

0.42 9.91 21.50 

% 2.22 91.52 95.42 02.12 02.92 

 51.00 9.00 0.21 02 01 02 51 95 ك



 
 
 
 

 

 

 

الثقافة السائدة في عملي 

ال تش رني بالراحة 

 واالنتماء ل ملي

% 92.92 02.02 02.92 92.92 90.42 

يطلب مني أداء اعمال 

 تتناقض مع مبادئ ال مل

 2 90 00 20 40 ك

0.91 9.99 40.12 

% 02.12 40.02 95.42 2.92 5.42 

قلة الت زيز 

 اإليجابي

يوجد فرص للحصول 

على حوافز م نوية 

 شكر، تقدير،)شهادة 

 الخ( في عملي

 09 01 02 02 01 ك

0.12 9.05 51.11 

% 91.52 04.02 91.42 04.22 94.92 

يتناسب راتبي مع حجم 

أدائي في عملي وهو 

 محفز لي

 92 01 01 01 00 ك

0.24 9.09 50.15 

% 09.52 02.02 02.02 91.52 2.12 

تتم الترقية في عملي 

ب دالة وموضوعية وهي 

 مرتبطة باألداء ومحفزة

 99 02 05 02 41 ك

0.54 9.00 52.21 

% 09.52 91.42 00.52 02.92 1.42 

 111 جملة من سئلوا

 الوظيفي، وجاءت كالتالي: االحتراقمقياس مصادر ى تشير بيانات الجدول السابق إلى استجابات أفراد العينة عل     

  جاءت )حجم األعمال التي أقوم بها تتناسب مع قدراتي وطموحاتي ومهاراتي( في  : حيث(صالحيات ال مللب د )بالنسبة

التخاذ قرارات تتعلق بالعمل( في المرتبة الثانية بوزن نسبي ، وجاءت )فوضني رئيسي %12.02المقدمة بوزن نسبي 

داء مهام وظيفتي( في المرتبة الثالثة بوزن نسبي )لدي مجاالت كافية من السلطة والصالحيات أل ت، وجاء 10.05%

22.22%. 

  جاءت )تحول الصراعات الشخصية دون انسجام العاملين( في المقدمة بوزن  حيث (:ال القات االجتماعيةلب د )بالنسبة

، %45.19لزمالئي ومكان عملي( في المرتبة الثانية بوزن نسبي  ، وجاءت )ال أشعر بأنني منتمي اجتماعياً %15.12نسبي 

 .%44.40ثالثة بوزن نسبي رئيسي في العمل عندما توجهني مشكلة ما( في المرتبة ال إلى)أجد صعوبة في التوجه  توجاء 



 
 
 
 

 

 

 

  50.22و صعبة( في المقدمة بوزن نسبي أتكون المهام المسندة لي معقدة جاءت )أحيانا ً  حيث (:ضغط ال مللب د )بالنسبة% ،

)اشعر باالكتئاب  ت، وجاء %42.10وجاءت )أواجه صعوبة في الحصول على إجازة( في المرتبة الثانية بوزن نسبي 

 .%49.21ي لمهام عملي( في المرتبة الثالثة بوزن نسبي وضيق الصدر أثناء أدائ

  جاءت )تنطوي وظيفتي على أداء أعمال قد ترضي بعضهم وال ترضي البعض اآلخر(  حيث (:صراع القيملب د )بالنسبة

، وجاءت )الثقافة السائدة في عملي ال تشعرني بالراحة واالنتماء لعملي( في المرتبة الثانية %21.50في المقدمة بوزن نسبي 

 .%40.12المرتبة الثالثة بوزن نسبي  تتناقض مع مبادئ العمل( في أعمال)يطلب مني أداء  ت، وجاء %51.00بوزن نسبي 

  لخ( في ا شكر، تقدير،جاءت )يوجد فرص للحصول على حوافز معنوية )شهادة  حيث (:قلة الت زيز اإليجابيلب د )بالنسبة

أدائي في عملي وهو محفز لي( في المرتبة  ، وجاءت )يتناسب راتبي مع حجم%51.11عملي( في المقدمة بوزن نسبي 

)تتم الترقية في عملي بعدالة وموضوعية وهي مرتبطة باألداء ومحفزة( في المرتبة  ت، وجاء %50.15الثانية بوزن نسبي 

 .%52.21الثالثة بوزن نسبي 

 هذا المقياس تب اً لمتغيرات الدراسة يمكن توضيحها كالتالي: ىولبيان الفروق عل

 راقاالحتمقياس مصادر  ىلداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد ال ينة عل األحادياختبار تحليل التباين  نتائج (11جدول )

 ، ال مر، المؤهل ال لمي، سنوات الخدمة(االجتماعيةرافية )النوع، الحالة غالوظيفي تب اً للمتغيرات الديمو

 مصدر التباين المتغيرات
مجموعات 

 المرب ات
 الداللة قيمة ف متوسط المرب ات الحريةدرجة 

 النوع

 929.240 0 000.025 بين المجموعات

0.202 
2.204 

 2.25دالة عند 
 40.900 942 2941.115 داخل المجموعات

   942 2410.22 المجموع

 الحالة االجتماعية

 90.929 0 02.540 بين المجموعات

 44.01 945 2402.591 داخل المجموعات 2.244 2.014

   942 2410.22 المجموع

 ال مر

 95.104 0 41.020 بين المجموعات

 44.092 945 2405.252 داخل المجموعات  2.122 2.055

   942 2410.22 المجموع

 المؤهل الت ليمي

 900.042 0 021.201 بين المجموعات

0.125 

2.201 

دالة عند 

2.25  

 40.99 945 2922.209 داخل المجموعات

   942 2410.22 المجموع



 
 
 
 

 

 

 

 سنوات الخدمة

 40.111 0 909.01 بين المجموعات

 40.102 945 2049.219 داخل المجموعات 2.014 9.229

   942 2410.22 المجموع

 

 ى:تشير بيانات الجدول السابق إل

 ،الوظيفي تبعاً للنوع االحتراقمقياس مصادر ى متوسطات درجات أفراد العينة علوجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ¯

 .2.25وهذه القيمة دالة عند مستوى داللة =  2.020حيث بلغت قيمة ف 

الة الوظيفي تبعاً للح االحتراقمقياس مصادر  ىمتوسطات درجات أفراد العينة علعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ¯

 .2.25يمة غير دالة عند مستوى داللة = وهذه الق 2.055، حيث بلغت قيمة ف االجتماعية

 ،الوظيفي تبعاً للعمر االحتراقمقياس مصادر  ىمتوسطات درجات أفراد العينة علوجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ¯

 .2.25وهذه القيمة دالة عند مستوى داللة =  0.125حيث بلغت قيمة ف 

ؤهل الوظيفي تبعاً للم االحتراقمقياس مصادر  ىفراد العينة علمتوسطات درجات أعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ¯

 .2.25وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  9.229، حيث بلغت قيمة ف التعليمي

نوات الوظيفي تبعاً لس االحتراقمقياس مصادر  ىوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة علعدم  ¯

 .2.25وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  9.290بلغت قيمة ف الخبرة، حيث 

 مقياس األداء الوظيفي: ىالمحور الثالث: استجابات أفراد ال ينة عل

 استجابات أفراد ال ينة على مقياس األداء الوظيفي( 11جدول )

     

 االستجابة                                         

 عبارات المقياس 

ال 

أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق
 أوافق محايد

أوافق 

 بشدة
 المتوسط

 االنحراف

 الم ياري

الوزن 

 النسبي

الجهد المبذول 

 في ال مل

ذاتيا إلنجاز االعمال 

الموكلة لي بدرجة 

عالية من الدقة 

 واالتقان

 15 29 92 0 9 ك

4.01 2.10 21.11 

% 2.12 9.02 2.12 42.12 52.02 

 21.99 2.29 4.02 15 22 1 2 9 ك



 
 
 
 

 

 

 

 

 مقياس األداء الوظيفي، وجاءت كالتالي: علىتشير بيانات الجدول السابق إلى استجابات أفراد العينة  

  ( اإلتقانوالموكلة لي بدرجة عالية من الدقة  األعمالجاءت )اندفع ذاتيا إلنجاز  حيث (:الجهد المبذول في ال مللب د )بالنسبة

( في المرتبة الثانية بوزن نسبي األمر، وجاءت )اعمل لساعات إضافية إن تطلب %21.11في المقدمة بوزن نسبي 

انجز العمل والمهام الموكلة لي وفقا للوائح والتعليمات واألنظمة( في المرتبة الثالثة بوزن نسبي وجاءت )، 21.99%

25.19%. 

  ( في في عملي الحالي اإلنجازاتجاءت )ساهمت في تحقيق الكثير من  حيث (:القدرات والخصائص الفرديةلب د )بالنسبة

، %10.95، وجاءت )زادت البرامج التدريبية من مهاراتي( في المرتبة الثانية بوزن نسبي %20.21المقدمة بوزن نسبي 

 .%12.24في المرتبة الثالثة بوزن نسبي  )يتناسب عملي مع دراستي وخبراتي السابقة( توجاء

 هذا المقياس تب اً لمتغيرات الدراسة يمكن توضيحها كالتالي: ىولبيان الفروق عل

 

اعمل لساعات إضافية 

 إن تطلب االمر
% 2.12 4.22 4.12 42.02 52.02 

انجز ال مل والمهام 

الموكلة لي وفقا 

للوائح والت ليمات 

 واألنظمة

 10 22 1 5 0 ك

4.02 2.22 25.19 

% 0.22 0.42 2.22 42.02 42.02 

القدرات 

والخصائص 

 الفردية

ساهمت في تحقيق 

من االنجازات الكثير 

 في عملي الحالي

 22 52 92 2 9 ك

4.91 2.12 20.21 

% 2.12 5.42 90.92 01.22 44.02 

زادت البرامج 

 التدريبية من مهاراتي

 01 55 04 95 2 ك

0.22 9.90 10.95 

% 5.42 92.92 00.22 02.12 04.22 

يتناسب عملي مع 

دراستي وخبراتي 

 السابقة

 04 29 91 00 90 ك

0.54 9.04 12.21 

% 2.12 94.22 90.22 42.12 00.22 

 111 جملة من سئلوا



 
 
 
 

 

 

 

ب اً مقياس األداء الوظيفي ت ىلداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد ال ينة عل األحادياختبار تحليل التباين  ( نتائج11جدول )

 ، ال مر، المؤهل ال لمي، سنوات الخدمة(االجتماعيةرافية )النوع، الحالة غللمتغيرات الديمو

 الداللة قيمة ف متوسط المرب ات درجة الحرية مجموعات المرب ات مصدر التباين المتغيرات

 النوع

 1.224 0 94.902 بين المجموعات

 94.429 942 0920.592 داخل المجموعات 2.290 2.419

   942 0992.244 المجموع

 الحالة االجتماعية

 05.122 0 921.992 بين المجموعات

 90.251 945 0221.501 داخل المجموعات 2.252 0.512

   942 0992.244 المجموع

 ال مر

 91.015 0 50.924 بين المجموعات

 94.002 945 0224.429 داخل المجموعات 2.024 9.000

   942 0992.244 المجموع

 المؤهل الت ليمي

 04.211 0 14.212 بين المجموعات

 94.221 945 0240.542 داخل المجموعات  2.951 9.150

   942 0992.244 المجموع

 سنوات الخدمة

 92.101 0 00.299 بين المجموعات

 94.019 945 0220.200 داخل المجموعات 2.592 2.129

   942 0992.244 المجموع

 :ىبيانات الجدول السابق إلتشير  ¯

مقياس األداء الوظيفي تبعاً للنوع، حيث بلغت  ىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة عل ¯

 .2.25وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  2.419قيمة ف 

، تماعيةاالجمقياس األداء الوظيفي تبعاً للحالة  ىعل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة ¯

 .2.25وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  0.512حيث بلغت قيمة ف 

مقياس األداء الوظيفي تبعاً للعمر، حيث بلغت  ىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة عل ¯

 .2.25دالة عند مستوى داللة =  وهذه القيمة غير 9.000قيمة ف 

مقياس األداء الوظيفي تبعاً للمؤهل التعليمي،  ىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة عل ¯

 .2.25وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  9.150حيث بلغت قيمة ف 

مقياس األداء الوظيفي تبعاً لسنوات الخبرة،  ىت أفراد العينة علعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجا ¯

 .2.25وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  2.129حيث بلغت قيمة ف 



 
 
 
 

 

 

 

 

 اختبار فرضيات البحث: :سادساً 

 

 األداء الوظيفي. ىالوظيفي عل االحتراقبين  إحصائية: ال يوجد أثر ذو داللة ىالفرضية األول

األداء الوظيفي ىالوظيفي عل االحتراقم امل االرتباط بين  (11جدول )  

 المتغيرات
 األداء الوظيفي

 الداللة م امل االرتباط

الوظيفي االحتراق  2.211*  2.21 

ارتباط  حيث بلغ معامل ،الوظيفي تبعاً لألداء الوظيفي االحتراقيتضح من الجدول السابق: وجود عالقة دالة احصائيا بين    

 (. 2.29صائياً عند مستوي داللة )(، وهي قيمة دالة إح2.254) بيرسون

 الوظيفي تب اً لألداء الوظيفي االحتراقلداللة الفروق بين  األحادياختبار تحليل التباين  ( نتائج11جدول )

 الداللة قيمة ف متوسط المرب ات درجة الحرية مجموعات المرب ات مصدر التباين

 90.552 92 092.1 بين المجموعات
2.210 

  
 91.512 900 0522.211 داخل المجموعات 2.112

   942 0220.111 المجموع

قياس مى متوسااطات درجات أفراد العينة علعدم وجود فروق ذات داللة إحصاائية بين  الساابق: إلىتشاير بيانات الجدول 

 .2.25القيمة غير دالة عند مستوى داللة = وهذه  2.210، حيث بلغت قيمة ف الوظيفي تبعاً لألداء الوظيفي االحتراق

الوظيفي واألداء الوظيفي االحتراقالخطي بين  االنحداردالة  ( م امالت11جدول )  

 (βمعامل ) (.Sigمستوي الداللة )

 (0βالثابت ) 05.100 2.222

 (1βالميل ) 2.241 2.599

الوظيفي واألداء الوظيفي،  االحتراقمقياس  ىالعينة علدرجات أفراد متوسااطات ل الخطي االنحدار السااابق: الجدول يوضااح

 .2.229 داللة مستوى عند معنوية داللة لديهم معامالت االنحدار أن حيث

-عدم اإلنساااانية -االنفعالي الثالثة اإلجهاد بأبعاده الوظيفي االحتراق بين إحصاااائية داللة ذات الثانية: ال يوجد عالقة يةالفرضااا

 واألداء الوظيفي.اإلنجاز الشخصي 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

اإلنجاز الشخصي -عدم اإلنسانية -االنف الي الثالثة اإلجهاد بأب اده الوظيفي م امل االرتباط بين االحتراق (11جدول )

 واألداء الوظيفي

 المتغيرات

 األداء الوظيفي

 الداللة معامل االرتباط

**2.059 اإلجهاد االنف الي  2.229 

29229 
**2.050 عدم اإلنسانية  2.229 

**2.510 اإلنجاز الشخصي  2.229 

 السابق:يتضح من الجدول    

  (، وهي قيمة 2.059بيرسون )حيث بلغ معامل ارتباط  الوظيفي،واألداء  االنفعاليوجود عالقة دالة احصائيا بين اإلجهاد

 (. 2.229دالة إحصائياً عند مستوي داللة )

  (، وهي قيمة دالة 2.050بيرسون )حيث بلغ معامل ارتباط  الوظيفي،وجود عالقة دالة احصائيا بين عدم اإلنسانية واألداء

 (.2.229إحصائياً عند مستوي داللة )

  (، وهي قيمة 2.254بيرسون )حيث بلغ معامل ارتباط  الوظيفي،وجود عالقة دالة احصائيا بين اإلنجاز الشخصي واألداء

 (. 2.29حصائياً عند مستوي داللة )دالة إ

عدم -االنف الي الثالثة اإلجهاد بأب اده الوظيفي لداللة الفروق بين االحتراق األحادي(  نتائج اختبار تحليل التباين 11جدول )

 اإلنجاز الشخصي واألداء الوظيفي-اإلنسانية 

 مصدر التباين المتغيرات
مجموعات 

 المرب ات
 درجة الحرية

متوسط 

 المرب ات
 الداللة قيمة ف

 اإلجهاد االنف الي

 92.214 92 910.111 بين المجموعات

 1.050 900 151.409 داخل المجموعات  2.921 9.411

   942 9909.421 المجموع

 عدم اإلنسانية

 99.912 92 911.914 بين المجموعات

9.110 

2.292 

  

  2.25دالة عند 

 5.291 900 149.190 داخل المجموعات

   942 102.222 المجموع

اإلنجاز 

 الشخصي

 02.124 92 004.419 بين المجموعات

2.544 

2.222 

داله عند 

2.229 

 0.915 900 409.21 داخل المجموعات

   942 152.929 المجموع



 
 
 
 

 

 

 

 :ىتشير بيانات الجدول السابق إل

 تراقاالحمقياس االنفعالي( على بعد )اإلجهاد  ىأفراد العينة علمتوسطات درجات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ¯

 .2.25وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  9.441، حيث بلغت قيمة ف الوظيفي تبعاً لألداء الوظيفي

لوظيفي ا االحتراقمقياس  ىبعد )عدم اإلنسانية( عل ىمتوسطات درجات أفراد العينة علوجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ¯

 .2.25وهذه القيمة دالة عند مستوى داللة =  9.110، حيث بلغت قيمة ف تبعاً لألداء الوظيفي

 قاالحترامقياس  ىبعد )اإلنجاز الشخصي( عل ىمتوسطات درجات أفراد العينة علوجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ¯

 .2.25وهذه القيمة دالة عند مستوى داللة =  2.544، حيث بلغت قيمة ف الوظيفي تبعاً لألداء الوظيفي

الوظيفي واألداء الوظيفي االحتراقالخطي بين  االنحدارم امالت دالة  (11جدول )  

 المتغيرات البيان (βم امل ) (.Sigمستوي الداللة )

 (0βالثابت ) 94.412 2.222

 اإلجهاد االنف الي
 (1βالميل ) 2.251 2.294

 (0βالثابت ) 94.412 2.222

 عدم اإلنسانية
 (1βالميل ) 2.022 2.240

 (0βالثابت ) 94.412 2.222

 اإلنجاز الشخصي
 (1βالميل ) 2.125 2.222

 بين:  الخطي السابق االنحدار الجدول حضيو

  داللة مستوى عند معنوية ليست ذات داللة لديهم معامالت االنحدار أن واألداء الوظيفي، حيث االنفعالياإلجهاد 

2.25. 

 2.229 داللة مستوى عند معنوية ذات داللة لديهم معامالت االنحدار أن عدم اإلنسانية واألداء الوظيفي، حيث. 

 2.229 داللة مستوى عند معنوية داللة ذات االنحدارمعامالت  أن اإلنجاز الشخصي واألداء الوظيفي، حيث. 

الوظيفي  االحتراقمقياس مصادر  ىبين متوسطات درجات أفراد العينة علتوجد عالقة ارتباطية دالة احصائياً الفرضية الثالثة: 

.الوظيفي االحتراقمقياس  ىومتوسطات درجاتهم عل  



 
 
 
 

 

 

 

ي الوظيف االحتراقمقياس مصادر  ىبين متوسطات درجات أفراد ال ينة عل االرتباطم امل ارتباط بيرسون لقياس  (12جدول )

 الوظيفي االحتراقمقياس  ىومتوسطات درجاتهم عل

 المتغيرات
 الوظيفي االحتراق

 الداللة معامل االرتباط

 2.25 *2.022 صالحيات ال مل

 2.229 **2.012 ال القات االجتماعية

 2.229 **2.504 ضغط ال مل

 2.229 **2.421 صراع القيم

 2.25 *2.922 قلة الت زيز اإليجابي

 يتضح من الجدول السابق:     

  بيرسااااااون الوظيفي، حيث بلغ معامل ارتباط  االحتراقوجود عالقاة دالة احصااااااائيا بين صااااااالحيات العمل ودرجات

 (.2.25(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة )2.022)

  ن بيرسااااااوالوظيفي، حيث بلغ معامل ارتباط  االحتراقوجود عالقة دالة احصااااااائيا بين العالقات االجتماعية ودرجات

 (.2.229(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة )2.012)

  (، 2.504بيرسون )الوظيفي، حيث بلغ معامل ارتباط  االحتراقوجود عالقة دالة احصاائيا بين ضاغط العمل ودرجات

 (.2.229وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة )

  (، 2.421بيرسااون )الوظيفي، حيث بلغ معامل ارتباط  اقاالحتروجود عالقة دالة احصااائيا بين صااراع القيم ودرجات

 (.2.229وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة )

  سااااااون بيرالوظيفي، حيث بلغ معامل ارتباط  االحتراقوجود عالقة دالة احصااااااائيا بين قلة التعزيز اإليجابي ودرجات

 (.2.25(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة )2.922)

 االحتراقمقياس مصادر  ىال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة عل لفرضية الراب ة:ا

 الوظيفي تبعاً لألداء الوظيفي.

 راقاالحتمقياس مصادر  ىلداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد ال ينة عل األحادياختبار تحليل التباين  ( نتائج11جدول )

 الوظيفي تب اً لألداء الوظيفي

 مصدر التباين المتغيرات
مجموعات 

 المرب ات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المرب ات
 الداللة قيمة ف

 صالحيات ال مل

 91.025 92 021.022 بين المجموعات
0.542 

  

2.222 

دالة عند 

2.229 
داخل 

 المجموعات
194.502 900 5.490 



 
 
 
 

 

 

 

     942 9209.202 المجموع

ال القات 

 االجتماعية

 

 90.211 92 092.201 بين المجموعات

0.041 
2.222 

 2.29دالة عن 
داخل 

 المجموعات
220.52 900 2.22 

   942 9209.421 المجموع

 ضغط ال مل

 2.222 92 902.242 بين المجموعات

9.001 2.052 
داخل 

 المجموعات
100.202 900 1.229 

   942 9212.225 المجموع

 صراع القيم

 

 90.041 92 911.521 بين المجموعات

0.221 

2.291 

  

  2.25دالة عند 

داخل 

 المجموعات
299.505 900 2.942 

   942 9221.994 المجموع

قلة الت زيز 

 اإليجابي

 05.11 92 495.501 بين المجموعات

0.444 

2.222 

دالة عند 

2.229 

داخل 

 المجموعات
115.521 900 1.540 

   942 9499.204 المجموع

 المقياس ككل

 51.421 92 159.125 بين المجموعات

9.400 2.949 
داخل 

 المجموعات
5509.012 900 49.202 

   942 2410.22 المجموع
 

 :ىتشير بيانات الجدول السابق إل

الوظيفي تبعاً  االحتراقمقياس مصادر  ىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة عل ¯

 .2.25وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  2.949لألداء الوظيفي، حيث بلغت قيمة ف 

مقياس مصادر  ىبعد )صالحيات العمل( عل ىوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة عل ¯

 .2.229وهذه القيمة دالة عند مستوى داللة =  0.542حيث بلغت قيمة ف  الوظيفي تبعاً لألداء الوظيفي، االحتراق

ادر مقياس مص ىبعد )العالقات االجتماعية( عل ىوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة عل ¯

 .2.29ى داللة = وهذه القيمة دالة عند مستو 0.041الوظيفي تبعاً لألداء الوظيفي، حيث بلغت قيمة ف  االحتراق

مقياس مصادر  علىبعد )ضغط العمل(  علىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة  ¯

 .2.25وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  9.001الوظيفي تبعاً لألداء الوظيفي، حيث بلغت قيمة ف  االحتراق

 حتراقاالمقياس مصادر  ىبعد )صراع القيم( عل ىسطات درجات أفراد العينة علوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متو ¯

 .2.25وهذه القيمة دالة عند مستوى داللة =  0.221الوظيفي تبعاً لألداء الوظيفي، حيث بلغت قيمة ف 



 
 
 
 

 

 

 

مصادر  مقياس ىبعد )قلة التعزيز اإليجابي( عل ىوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة عل ¯

 .2.229وهذه القيمة دالة عند مستوى داللة =  0.444الوظيفي تبعاً لألداء الوظيفي، حيث بلغت قيمة ف  االحتراق

 

:النتائج والتوصيات .1  

 النتائج .1.1

العاملين في وزارة الموظفين اإلداريين  لدى الوظيفي االحتراق ظاهرة حول الباحثة بها قامت التي الميدانية الدراسة بناء على

 :النتائج التالية إلى الباحثة توصلت أمانة محافظة جدة،-الشؤون البلدية والقروية 

 درجات عامة بصفة يعانون أمانة محافظة جدة-في وزارة الشؤون البلدية والقروية  اإلدارية الوظائف في العاملين 

الثالث عدم اإلنسانية  البعد على أما واالنجاز الشخصي، اإلجهاد االنفعالي بعدي على الوظيفي االحتراق من مرتفعة

 لعينة الدراسة. الوظيفي االحتراق مستوى النتائج انخفاض أظهرت فقد

  الثالثة. الوظيفي بأبعاده االحتراق ودرجة العمل صالحيات بين إحصائية داللة ذات عالقة عكسيةهناك 

 مما الثالثة بأبعاده االحتراق الوظيفي ودرجة االجتماعية عالقاتال انعدام بين إحصائية داللة ذات طردية عالقة توجد 

فالعالقات  الثالثة بأبعاده الوظيفي االحتراق زاد كلما بين العاملين السائدة االجتماعية العالقات انعدام زاد كلما أنه يعني

 اإليجابية حتماً تنعكس على الموظفين سواء مع المراجعين أو المدراء.

 الضغوط بين العالقة كانت الوظيفي حيث االحتراق ودرجة العمل ضغط بين إحصائية داللة ذاتطردية  عالقة توجد 

 الدراسة. هذه في العالقات أقوى من واالحتراق

 صراع حدة زادت الثالثة فكلما الوظيفي بأبعاده االحتراق ودرجة القيم صراع بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك 

وقيم من  الموظف قيم في تعارض هناك كان فكلما الثالثة أبعاده االحتراق على درجة زادت كلما الموظفين بين القيم

 ويؤدي إلى زيادة احتراقه. نفسيته على حتماً  سيؤثر ذلك فإن حوله

  االحتراق الوظيفي بأبعاده الثالثة فكلما قل  ودرجةاإليجابي  قلة التعزيزهناك عالقة عكسية ذات داللة احصائية بين

 التعزيز زاد االحتراق الوظيفي حيث أن الموظف يحتاج دائماً إلى التعزيز بطرق مختلفة.

 

 التوصيات و الخاتمة .1.1
 

واألثار الرئيسة  األسباب االعتبار بعين تأخذ المنظمات والمؤسسات وينبغي أن على عديدة سلبية آثار الوظيفي لالحتراق 

 العمل، ضغط :ومنها الدراسة لها أشارت على تقليل نسبتها قدر المستطاع والتي الظاهرة والعمل هذه السلبية الناتجة من وجود

 :يلي بما الباحثة توصيعليه  العالقات االجتماعية والعديد من العوامل، القيم، صراع

 وتبني  الظاهرة بهذه أمانة محافظة جده-والقروية  وزارة الشؤون البلدية من قبل الجهات المختصة في االهتمام

 والروتين السائد في االعمال الحكومية  الصرامة وضغط العمل تكسر استراتيجيات

 واستحداث تأدية أعمالهم في والصرامة الجمود لكسر موظفينجتماعي وتقوية العالقات مع الاال االهتمام بالجانب 

 والخاصة.ومشاركتهم جميع المناسبات العامة  الموظفين طاقات تجديد شأنها من ترفيهية برامج



 
 
 
 

 

 

 

 فن اإلدارة منها فيالمختلفة وخاصة العليا  اإلدارية المستويات في لجميع الموظفين اإلدارية االهتمام بالدورات 

 المعنوية في الحوافزالتنوع  تبني خالل من المعنويات ورفع الصالحيات وتفويض موظفيهم مع التعامل وفن العلمية

 الموظفين. نفسيات في سيؤثر مما القولي أو بالتعزيز والتقدير الشكر كشهادات

 واالهتمام المشورات الوقائية المناسبة، وتقديم لهم والعالجية الطبية الخدمات تطوير برامج للموظفين تعمل على تقديم 

 طموحاتهم بين ما التوازن من مستوى وتحقيق العمل في االندماج عملية ومساعدتهم في حديثي التوظيف بالموظفين

 .وواقع عملهم

 ما السائدة االجتماعية بين العالقات ما عالقة وجود النتائج أظهرت حيث الموظفين بين التعاون روح ضرورة زرع 

 .الوظيفي االحتراق ومستوى الموظفين بين

 من أمانة محافظة جدة-البلدية والقروية وزارة الشؤون  الموظفين في لتطوير مهارات وقدرات أكبر بشكل السعي 

من  بأنهمشعوراً  الموظفين يعطي مما الموظفين الحتياجات طبقاً  والدورية الشاملة التدريبية عقد الدورات خالل

 اولويات اإلدارة.

 

 :المراجع .1

 ال ربية:المراجع . 1.1

(. ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي 0292سماهر ) أبو سعود، -9

 .ماجستير: فلسطينرسالة  عالجها.أسبابها وكيفية  –بقطاع غزة 

 .المصرية: القاهرة النفسي. األنجلو (. التقويم9110عثمان )أبو حطب، سيد  -0

فلسطين:  ماجستير. جامعةرسالة  .االحتراق الوظيفي وتأثيره على أداء العاملين (.0290موسى، أنور كالب، يحي ) أبو -0

 فلسطين.

اديمية أك.الرياض النفسي )ضغوط العمل النفسية( لدى معلمي ومعلمات التربية الخاصة (. االحتراق0222زيد محمد ) البتال، -4

 التربية الخاصة: الرياض.

مة مع اإلشارة إلى جامعة داء الوظيفي داخل المنظأخالقيات اإلدارة في رفع مستوى األ (. مساهمة0291) ، أسماءحاكم -5

 الجزائر. ماجستير: بشار. رسالة-طاهري محمد 

العاصمة عمان وعالقته  ى مديري المدارس األساسية الخاصة بمحافظةالتمكين اإلداري لد (. مستوى0291الحجاج، ريهام ) -2
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 :ملخص البحث

معلوم أن المرأة في بالد الغرب ليس من عادتها خدمة زوجها وال القيام بشؤون بيتها بمفردها كما هو العرف الجاري في 

ى بين الرجل والمرأة في كل شيء، حتى في خدمة البيت، واالشتراك في و  سبعض بالد المسلمين؛ ذلك أن المجتمع الغربي 

المسلمة في هذه الديار من حيث خدمتها لزوجها؟ وكيف يتصرف الرجل المسلم الذي للمرأة  بالنسبةفما هو حكم الشرع  رعايته.

 تزوج بكتابية ثم أسلمت، أو بامرأة مسلمة أصالة من بالد الغرب، إزاء هذا العرف المخالف لما ألفه في ديار المسلمين؟

النوازل والمستجدات المعاصرة،  هذا ما يتحدث عنه هذا البحث مبرزا صالحية الشريعة اإلسالمية لإلجابة عن جميع

 ومواكبتها للتحوالت االجتماعية التي تعرفها األسرة بسبب تغير البيئة والظروف، وتبدل األعراف والعادات.

 يكتنز اإلسالم دين أن إلى اإللماع ،ومكان زمان كل في اإلنسان على حاكمة اإلسالم شريعة أن بيانكما يهدف البحث الى: 

 المجتمع في األعراف أثر معرفة ،اإلنسان تواجه التي المعاصرة المشكالت من العديد عن لإلجابة استثمارها ينبغي عامة آيات

 .الغرب بالد في زوجها خدمة عن الغربية المسلمة المرأة تخلي قضية في الشرعية الفتوى الزوجية، بيان العالقة على األوربي

 منها، الداللة وجه وذكر وتحليلها والحديثية القرآنية النصوص تفسير في وذلك التحليلي المنهج على البحث واعتمد

 والمنهج ذلك، مجموع من البحث قضية على اإلجابة واستخالص منها، الشاهد بيان مع وآرائهم، المفسرين بأقوال مسترشدا

 .وقوانين وتقاليد عادات من الغرب بالد في األسرة أحوال بعض لوصف الوصفي

   .الغرببالد  الزوج،خدمة الفتوى،  ،الحكم، العرف، األثرالكلمات االفتتاحية: 
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Abstract: 

It is known that a woman in Western countries is not in the habit of serving her husband or doing 

her home affairs on her own, as is the custom in some Muslim countries; This is because 

Western society equalizes between men and women in everything, even in serving the home and 

taking part in its care. What is the Sharia ruling for a Muslim woman in this country in terms of 

her service to her husband? And how should a Muslim man who married a woman of the Book 

and then convert to Islam, or a Muslim woman originally from the West, behave in the face of 

this custom that contradicts what he used to do in Muslim lands? 

This is what this research talks about, highlighting the validity of Islamic law to answer all 

contemporary calamities and developments, and to keep pace with the social transformations that 

the family knows due to changing environment and circumstances, and changing norms and 

habits. 

The research also aims to: Clarify that the law of Islam rules over man in every time and place, 

highlighting that the religion of Islam hoards general verses that should be invested in answering 

many contemporary problems facing man, knowing the impact of customs in European society 

on the marital relationship, a statement of the legal fatwa In the case of a Western Muslim 

woman abandoning her husband's service in Western countries. 

The research relied on the analytical method in interpreting and analyzing the Qur’anic and 

hadith texts and mentioned the significance of them, guided by the sayings of the commentators 

and their opinions, with the statement of the witness from them, and extracting the answer to the 

research issue from the sum of that, and the descriptive approach to describe some family 

conditions in Western countries of customs, traditions and laws. 

Keywords: Impact, Custom, Judgment- Fatwa, Hus band service ،West Country 



 
 
 

 

 

 

 

 :المقدمة

الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ووفق المؤمنين إلى اتخاذ القيم اإلسالمية أنوارا وُسرجا، 

والصالة والسالم على المؤيد بالمعجزات أدلة وحججا، من أوتي جوامع الكلم فسطع بيانه توهجا، وعلى آله الطيبين وأزواجه 

 أولي القيم الصافية سلوكا ومنهجا، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد،أمهات المؤمنين وصحبه الغر الميامين 

فقد جرت العادة في أغلب البلدان اإلسالمية أن تقوم المرأة بخدمة زوجها ورعاية بيتها، حتى صار ذلك من القيم التي تنبني 

 عليها األسر المسلمة، وتستقر بها الحياة الزوجية.

القة بين الزوجين غير المسلمين في بالد الغرب ال تخضع لهذه العادة؛ ألن المرأة الغربية ليس من ولكن بالمقابل نجد أن الع

عادتها خدمة زوجها وال القيام بشؤون بيتها بمفردها كما هو العرف الجاري عند أغلب المسلمين؛ وذلك ألن المجتمع الغربي 

 واالشتراك في رعايته.ساوى بين الرجل والمرأة في كل شيء، حتى في خدمة البيت، 

فأمام هذا التحول االجتماعي الذي تعرفه األسرة بسبب تغير البيئة والظروف، وتبدل األعراف والعادات، يجد الرجل 

المسلم الذي تزوج بكتابية ثم أسلمت، أو بامرأة مسلمة أصالة من بالد الغرب، عرفا مخالفا لما ألفه في ديار المسلمين، وقيمة 

 م االجتماعية التي عهدها في بالده.غائبة من القي

وهذا البحث سيحاول بيان هذه القضية التي تطال األسرة إذا ما تغيرت ظروف وأحوال بنائها، معتمدا على استقراء بنية 

في  المجتمع األوربي في هذه المسألة، وصوال إلى بيان الفتوى الشرعية فيها، مزيال لإلشكال الذي قد يقع فيه من رام بناء أسرة

 بالد الغرب.

 أهداف البحث:

 بيان أن شريعة اإلسالم حاكمة على اإلنسان في كل زمان ومكان. -1

اإللماع إلى أن دين اإلسالم يكتنز آيات عامة ينبغي استثمارها لإلجابة عن العديد من المشكالت المعاصرة التي تواجه   -2

 اإلنسان.

 الزوجية. معرفة أثر األعراف في المجتمع األوربي على العالقة   -3

 بيان الفتوى الشرعية في قضية تخلي المرأة المسلمة الغربية عن خدمة زوجها في بالد الغرب.  -4

 منهج البحث:

 اعتمدت في هذا البحث على المنهجين اآلتيين:

 المنهج التحليليأوال: 

وذلك في تفسير النصوص القرآنية والحديثية وتحليلها وذكر وجه الداللة منها، مسترشدا بأقوال المفسرين وآرائهم، مع بيان  

 الشاهد منها، واستخالص اإلجابة على قضية البحث من مجموع ذلك.   



 
 
 

 

 

 

 

  المنهج الوصفيثانيا: 

  وقوانين.تقاليد وقد اعتمدته لوصف بعض أحوال األسرة في بالد الغرب من عادات و

 خطة البحث:

 مقدمةال

     المبحث األول: حكم خدمة المرأة زوجها في الفقه اإلسالمي

 المطلب األول: أقوال الفقهاء في المسألة

 المطلب الثاني: أدلة الفريقين

 المطلب الثالث: الترجيح

 بين تأثير القيم ونص القرآن الزوجخدمة  أثر العرف في بالد الغرب علىالمبحث الثاني: 

 المطلب األول: بعض العوامل المؤثرة على قيم األسرة في بالد الغرب

 المطلب الثاني: حكم تخلي المرأة المسلمة الغربية عن خدمة زوجها في بالد الغرب 

 .الخاتمة

     :رأة زوجها في الفقه اإلسالميالمبحث األول: حكم خدمة الم

 :الفقهاء في المسألةالمطلب األول: أقوال 

 اختلف الفقهاء في حكم خدمة المرأة زوجها على قولين مشهورين هما:

 القول األول: 

 .(4)، وأهل الظاهر(3)والحنابلة ،(2)، والشافعية(1)ال تجب على المرأة خدمة الزوج مطلقا، وهو قول بعض المالكية

أو خدمة بيتها شيء أم ال في قول مالك؟ قال: "ليس عليها من  فقد سئل ابن القاسم: أرأيت المرأة هل عليها من خدمة نفسها

 .(5)خدمتها وال من خدمة بيتها شيء"

 .(6)وقال ابن قدامة: "وليس على المرأة خدمة زوجها، من العجن، والخبز، والطبخ وأشباهه، نص عليه أحمد"

                                                           
 (.22/162)والتمهيد (، 2/111( ينظر: المدونة، )1)

 (.424-16/426) ( ينظر: المجموع2)

 (.2/192)كشاف القناع، و(، 4/292( ينظر: المغني )3)

 (.9/224( ينظر: المحلى )4)

 (.2/111المدونة ) (5)



 
 
 

 

 

 

 

وال طبخ، وال فرش، وال كنس، وال غزل،  وقال ابن حزم: "وال يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصال، ال في عجن،

 .(7)وال نسج، وال غير ذلك أصال"

 القول الثاني: 

تجب على المرأة الخدمة إذا كانت العادة والعرف في البلد خدمة المرأة زوجها وبيتها من مثلها لمثله، وإن كانت عادتها أنها 

، وهو اختيار ابن (9)، وقول بعض الحنفية(8)هو قول بعض المالكيةتُخدم والزوج قادر على اإلتيان بخادم فإنها ال تجب عليها، و

 .(11)وتلميذه ابن القيم ،(10)تيمية

 .(12)قال المواق: "فعليها الكنس، والفرش، وطبخ القدر، واستقاء الماء إن كان عادة البلد"

 

في معرض حديثه عن واجبات النفقة: "الواجب الثالث: نفقة الخادم، فإن كانت الزوجة ذات منصب وحال،  وقال ابن جزي

والزوج مليء، فليس عليها من خدمة بيتها شيء، ولزمه إخدامها، وإن كانت بخالف ذلك، والزوج فقير، فعليها الخدمة الباطنة 

 .(13)في البيتمن عجن، وطبخ، وكنس، وفرش، واستقاء ماء إذا كان معها 

وقال ابن تيمية: "وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع األحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة 

 .(14)القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة"

بكالمه، وأما ترفيه المرأة وقال ابن القيم: "واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم هللا سبحانه 

وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر، وهللا تعالى يقول: "ولهن مثل الذي 

، وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم لها، فهي القوامة (16)قوامون على النساء" لوقال: "الرجا، (15)عليهن بالمعروف"

 .(17)عليه"

 

 

                                                                                                                                                                                                   
 (.4/292المغني )ينظر:  (6)

 (.9/224المحلى ) (7)

 (.2/215(، وحاشية الدسوقي )4/114(، ومواهب الجليل )2/244( ينظر: التاج واإلكليل )8)

 (.4/24( ينظر: بدائع الصنائع )9)

 (.2/415( ينظر: الفتاوى الكبرى )10)

 (.2/141ر: زاد المعاد )( ينظ11)

 (.2/244( التاج واإلكليل )12)

 (.143( ينظر: القوانين الفقهية، ص: )13)

 (.411 -2/415( الفتاوى الكبرى )14)

 (.221( سورة البقرة، جزء من اآلية: )15)

 (.34( سورة النساء، جزء من اآلية: )16)

 (.141 -2/145( زاد المعاد )17)



 
 
 

 

 

 

 

 :المطلب الثاني: أدلة الفريقين

 / أدلة الفريق األول:1

تسأله خادما فقال: "أال أخبرك ما هو خير لك منه،  صلى هللا عليه وسلمحديث فاطمة رضي هللا عنها أنها أتت النبي  أ/

 .(18)تسبحين هللا عند منامك ثالثا وثالثين، وتحمدين هللا ثالثا وثالثين، وتكبرين هللا أربعا وثالثين"

 .(19)قالوا: إن الظاهر حمل الحديث على إلزام إخدام الزوج لزوجه الحرة وإن كان معسرا أو عبدا، بأن يحضر لها خادما

حديث أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنها قالت: "تزوجني الزبير، وما له في األرض من مال وال مملوك، وال شيء  ب/

قي الماء، وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأست

على رأسي، وهي مني على ثلثي  عمن األنصار، وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول هللا 

ل: "إخ إخ" ليحملني خلفه، ومعه نفر من األنصار، فدعاني ثم قا عفرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول هللا 

أني قد استحييت فمضى، فجئت  عفاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول هللا 

 وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأناخ ألركب،  صلى هللا عليه وسلمالزبير فقلت: لقيني رسول هللا 

غيرتك، فقال: وهللا لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد فاستحييت منه وعرفت 

 .(20)ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني"

 .(21)ووجه االستدالل عندهم من الحديث: أن خدمة أسماء للزبير كانت تطوعا، وليس ذلك بواجب عليها

 .(22)ومنفعة البضع، فال يملك غيره من منافعها االستمتاع قالوا: ألن المعقود عليه هو ج/

 / أدلة الفريق الثاني:2

 .(23)"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"قوله تعالى:  أ/

ابن كثير: "أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤد كل واحد منهما إلى اآلخر، ما يجب  الحافظقال 

 .(24)عليه بالمعروف"

 .(25)حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق المطالبة عليها" ولهنوقال البيضاوي: "

                                                           
 (.2362كتاب النفقات، باب خادم المرأة، رقم الحديث: )( رواه البخاري في صحيحه، 18)

 (.1/254ينظر: إرشاد الساري ) (19)

(، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، كتاب السالم، باب جواز 2244( رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الغيرة، رقم الحديث: )20)

 (.2112الحديث: )إرداف المرأة األجنبية إذا أعيت في الطريق، رقم 

 (.4/296(، والمغني )9/324( ينظر: فتح الباري )21)

 (.2/192(، وكشاف القناع )16/426( ينظر: المجموع )22)

 (.221( سورة البقرة، جزء من اآلية: )23)

 (.1/429( تفسير ابن كثير )24)



 
 
 

 

 

 

 

 .(26)"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"/ قوله تعالى: ب

قال ابن العربي: في معرض حديثه عن اآلية جملة من فضائل الرجال على النساء ذكر منها: حق الخدمة عليهن  

 .(27)ألزواجهن

 السالفتي الذكر.استدلوا بقصة فاطمة وأسماء رضي هللا عنهما  /ج

وقالوا: إن شكوى فاطمة رضي هللا عنها ما تلقى في يدها من الرحى يدل على أنها كانت تطحن، والتي تطحن تعجن 

 .(28)وتخبز، وهذا من جملة عمل المرأة في بيت زوجها

للبتول بخدمة زوجها كان ذلك صالحا للتمسك به  هللا عليه وسلمصلى وقال محمد صديق حسن خان: "فإن صح األمر منه 

 .(29)على إجبار الممتنعة"

القيم: "فلم يقل لعلي: ال خدمة عليها وإنما هي عليك، وهو صلى هللا عليه وسلم ال يحابي في الحكم  ابنوقال اإلمام 

 .(30)أحدا"

متباينين تمام التباين: أن ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء : "فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين األلبانيوقال 

الرزق وغير ذلك من المصالح، وتبقى المرأة في بيتها عطال عن أي عمل يجب عليها القيام به، وال يخفى فساد هذا في الشريعة 

: "ولم نجد لمن قال ل كلها فقالورد أدلة الفريق األو، (31)التي سوت بين الزوجين في الحقوق بل وفضلت الرجل عليها درجة"

 .(32)بعدم الوجوب دليال صالحا"

 المطلب الثالث: الترجيح

 الذي يترجح ــ وهللا أعلم ــ وجوب خدمة الزوجة زوجها بما هو متعارف عليه في البلد، وذلك لألمور اآلتية:

سمع شكوى فاطمة عليها السالم مما تلقاه من الخدمة، ورأى أسماء عليها السالم  صلى هللا عليه وسلم/ لكون النبي 1

والعلف على رأسها، ولم يقل لعلي: ال خدمة عليها، ولم يقل ذلك للزبير، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر 

 .(33)ذا أمر ال ريب فيهأصحابه على استخدام أزواجهم، مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، وه

 / ألن العرف أصل من أصول اإلسالم تبنى عليه األحكام، والعرف عند المسلمين في بلدانهم خدمة الزوجات لهم.2

                                                                                                                                                                                                   
 (.1/141( تفسير البيضاوي )25)

 (.221( سورة البقرة، جزء من اآلية: )26)

 (.1/224حكام القرآن )( ينظر: أ27)

 (.21/25عمدة القاري )( ينظر: 28)

 (.2/45( الروضة الندية )29)

 (.2/141( زاد المعاد )30)

 .(219( آداب الزفاف، ص: )31)

 .(211( المرجع السابق، ص: )32)

 (.2/141( ينظر: زاد المعاد )33)



 
 
 

 

 

 

 

 .(34)قال ابن القيم: "العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة"

 .(35)مل األمر في ذلك على عوائد البالد فإنها مختلفة في هذا الباب"وقال ابن حجر: "والذي يترجح ح

/ ألن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب هللا سبحانه نفقتها وكسوتها 3

 .(36)ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة األزواج

بعضهم إن عقد النكاح إنما اقتضى االستمتاع ال االستخدام، مردود بأن االستمتاع حاصل للمرأة أيضا قال األلباني: "وقول 

بزوجها؛ فهما متساويان في هذه الناحية، ومن المعلوم أن هللا تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئا آخر لزوجته، أال وهو 

مقابل ذلك شيء آخر أيضا لزوجها، وما هو إال خدمتها إياه، وال سيما نفقتها وكسوتها ومسكنها، فالعدل يقتضي أن يجب عليها 

بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها، وهذا يجعلها هي القوامة  أنه القوام عليها بنص القرآن الكريم... وإذا لم تقم هي

 .(37)خدمته" عليه، وهو عكس لآلية القرآنية كما ال يخفى، فثبت أنه ال بد لها من

 :أثر العرف في بالد الغرب على خدمة الزوج بين تأثير القيم ونص القرآنمبحث الثاني: ال

في هذا المبحث سنعالج هذه القضية باعتبار التغير الذي يجده من رام بناء أسرة مسلمة في بيئة غربية عوائدها مخالفة للقيم 

ورعاية شؤون البيت، فعمد إلى الزواج بامرأة مسلمة أصالة من التي ألفها في ديار اإلسالم من حيث عالقة الزوجين والخدمة 

 ديار الغرب، أو كانت كتابية ثم أسلمت وحافظت على موروثها العرفي.

وقبل بيان الفتوى الشرعية في هذه المسألة، نمهد في المطلب اآلتي بمجموعة من األمور التي لها تأثير في بناء األسرة في 

دمة البيت والزوج، حتى يكون المقبل على الزواج من هذه الديار على بينة من الواقع الغربي الذي بالد الغرب بما في ذلك خ

 يخالف واقع المسلمين في بلدانهم. 

 :المطلب األول: بعض العوامل المؤثرة على قيم األسرة في بالد الغرب

 / الزواج بالكتابية:1

ي بناء األسرة في بالد المهجر، حيث تتشكل نواتها منذ البداية على تدافع يعتبر الزواج بالكتابية من أهم األمور التي تؤثر ف

القيم بين ما هو إسالمي وما هو غربي، فعقيدة الزوج المسلم تأبى عليه كثيرا مما تأتيه زوجه الكتابية، وليس له أمام ذلك إال 

كما أنها تأكل لحم الخنزير، وتشرب كراهته لذلك، الصبر أو انتظار إسالمها؛ فليس له مثال منعها من الذهاب إلى الكنيسة مع 

وأيضا ربما تموت وهي حامل فتدفن في مقبرة المشركين، والولد الكائن في بطنها محكوم له  الخمر، وتلد منه أوالدا،

 ، وتؤثر أخالقها في تربيتهم،، كما أنها تغذي أوالدها على دينها(38)باإلسالم

                                                           
 (.2/141( المصدر السابق )34)

 .(9/324( فتح الباري )35)

 (.2/141المعاد )( ينظر: زاد 36)

 .(211( آداب الزفاف، ص: )37)

 (.2/19(، والفواكه الدواني )2/219( ينظر: المدونة )38)



 
 
 

 

 

 

 

 أن تربية عنها: التنازل الغربية المرأة تقبل ال والتي األسرية السائدة الثقافة "إن الشيخي:ولهذا يقول سالم بن عبد السالم  

أن  إما مر، أحالهما أمرين بين مخير واألب األبناء الدينية، بشؤون يتعلق فيما خاصة األب المسلم، بها ينفرد أن يمكن ال األبناء

 توجيههم دون يترك األبناء أن المساواة، وإما لمبدأ استنادا ذلك في الحق له كما دينها على أبناءها أن تربي في الحق األم يعطي

 .(39)أو كفرا" إلحادا ذلك كان ولو يريدون ما بلوغهم بعد ليختاروا

فهذه المعتقدات المتباينة بين الزوجين كفيلة بالتأثير على نمط الحياة األسرية واالجتماعية، بما فيها نوع الخدمة التي يقدمها 

 ل منهما في البيت، ودافعة لمراجعة تصرفات كال الزوجين حتى ينعما بحياة زوجية مستقرة.  ك

 / األعراف والتقاليد:2

األسرة في بالد الغرب تلف ها طقوس وأعراف مخالفة لما عهده المسلم في بلده، وذلك منذ تأسيس نواتها؛ فغالبا ما ال يتم 

االستعداد الذي تشارك فيه عائلة الزوجين فرحا بعقد قرانهما، وال تقام الوليمة جمعا االحتفال واإلشهار بالزواج، كما ال يتم 

لألقارب واألصحاب، وفي كثير من األحيان يعقد المسلم على زوجه إن كانت كتابية في الكنيسة، أو في البلدية، أو في المراكز 

 اإلسالمية دون حضور أحد من قرابتهما للعقد.

عراف له تأثير بال  على تكوين األسرة، حيث تخضع حتما لقوة العوائد وسلطان المجتمع في تنظيم وهذا االختالف في األ

أمور البيت وتكييف العالقة الزوجية حسب ما هو متعارف عليه بين أهل البلد، وقد يصل إلى  تغيير مالمح القيم اإلسالمية على 

 األسرة بكاملها.

 اإلسالمي والغربي:  / اختالف مدلول "القيم" بين المجتمع3

يعيش الزوج المسلم مع زوجه األوربية المسلمة أو الكتابية في بالد المهجر في تضارب حول توحيد مدلول "القيم"، فما 

فإن قيمة  يعتبره المسلم قيمة قد ال يكون كذلك بالنسبة للزوجة، بل حتى عمل الزوج نفسه يخضع لهذا التفاوت في المعايير؛

ع الغربي غير قيمته في المجتمع اإلسالمي، وما هو في عرف الغربيين شريف أو وضيع من األعمال قد يكون العمل في المجتم

خالف ذلك في بالد المسلمين، والعكس صحيح، فقد تكون مثال بعض األعمال دنيئة في بالد اإلسالم، فتصبح شريفة في بالد 

 الغرب، وقد تكسب صاحبها شرفا في هذا المجتمع.

االختالف في مدلول القيم بين المجتمعين اإلسالمي والغربي متجليا في عدة مصطلحات مثل: العفة والصحبة والخلق  ونجد هذا

المنظورين  بينوالنظام والشرف والمروءة والرجولة والطهارة واالنضباط... وكلها تعرف تباينا في التعريف والتفسير 

تحديد قيم موحدة لألشياء له أثر في تكوين هذه األسرة وتدبير شؤونها، وفي  اإلسالمي والغربي، وهذا التفاوت بين الزوجين في

 اختيار نمط العيش الذي ستتبناه. 

 

 

                                                           
 (.42( ينظر: األقليات المسلمة وتغير الفتوى ـ أوربا نموذجا ـ ، ص: )39)



 
 
 

 

 

 

 

 / قانون األسرة:4

 القانونُ  دولة في سيتم إن القوانين المنظمة لشؤون األسرة في بالد الغرب تختلف عن نظيرتها في بالد المسلمين، فالزواج

 إقدامه عند الرجل المسلم، فالمسلم وليس قانون الغربي، المرأة قانون هو فيها

 هو مبني بل اإلسالم، بأحكام عالقة له ليس الزوجية بشؤون الحياة يتعلق ما كل الحكم في أن مسبقا يعلم الزواج هذا على

 .(40)والنزاع االختالف عند ونحوها، خاصة الوضعية القوانين على

موافقة األهل أو الولي؛ وذلك ألن دائرة األحوال الشخصية المكلفة بإجراء عقد الزواج القانون الغربي مثال ال ينص على ف

م مريد الزواج مع خطيبته طلبا لهذه المصلحة  المدني في الغرب ال تشترط حضور ولي أمر الزوجة عند العقد، بل فقط يقد 

في بعض الدول مثل ألمانيا، حيث صار  يعربان فيه عن رغبتهما في الزواج، بل حتى الشهود تم إلغاء وجوب حضورهم

إحضارهم اختياريا حسب رغبة الطرفين، وأيضا ال تلزم موافقة الوالدين على الزواج، إذ بعد بلوغ الفتى أو الفتاة سن الثامنة 

صال في ، وال يحق االعتراض عن الزواج من قبل الولي ما دام الولي مستغنى عنه أ(41)عشرة يستغني القانون عن موافقة األهل

 بداية العقد.

إلى إشعار المجتمع المضيف بعدم تجاوز قوانينه هذه القوانين المتعلقة باألحوال الشخصية في ظل  المسلمفيسعى الزوج 

 ومبادئه، مع قناعته بمخالفة هذا القانون للقيم التي عهدها في بلده.  

 في بالد الغرب المطلب الثاني: حكم تخلي المرأة المسلمة الغربية عن خدمة زوجها 

في القرآن الكريم نص عام يهتدى به عند فقهه وتنزيله على واقع الناس على اختالف األزمنة واألمكنة إلى اإلجابة عن 

ولهن مثل الذي عليهن "هذا النص هو قوله تعالى: و المسلمة الغربية عن خدمة زوجها في الديار الغربية، المرأةسؤال تخلي 

 .(42)بالمعروف"

 لفظ "المعروف" في اللغة: أ/ معنى

 لفظ "المعروف" يقصد به أحيانا ما هو ضد المنكر، وأحيانا أخرى: المتعارف عليه بين الناس. 

، وفي القاموس الفقهي نجد: "العرف: المعروف، (43): ضد المنكر... والمعروف: كالعرف"والمعروفقال ابن منظور: "

، (45)في مقاييس اللغة مبثوثاهذا نجده  ، ومثل(44)الناس في عاداتهم ومعامالتهم"وهو خالف المنكر... والعرف: ما تعارف عليه 

 وغيرها من المعاجم.، (47)ومعجم لغة الفقهاء ،(46)ومختار الصحاح

                                                           
 (.41( ينظر: ينظر: األقليات المسلمة وتغير الفتوى ـ أوربا نموذجا ـ، ص: )40)

(، وعموما يمكن تصنيف عقود النكاح 365األحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، تأليف سالم بن عبد الغني الرافعي، ص: )( ينظر: أحكام 41)

 التي تجري في الدول الغربية إلى ثالثة أنواع:

قط دون ارتباط أولها: عقود تجري وفق القوانين الشرعية إلحدى الدول اإلسالمية، وثانيها: عقود تجري بين المسلمين وفق العرف ف

 بالشرع أو القانون، وآخرها: عقود تجري بين المسلمين وفق القوانين الغربية.

 (.221( سورة البقرة، جزء من اآلية: )42)

 (.9/239( لسان العرب )43)



 
 
 

 

 

 

 

 ب/ معنى اآلية القرآنية عند علماء التفسير:

تعارف عليه الناس وأصبح  ما، هو (48)ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف""" في اآلية الكريمة: المعروفالمقصود بلفظ "

 عندهم عادة.

في تفسير اآلية: "ويجب لهن من الحق على الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن بالمعروف، بالوجه الذي  الزمخشرييقول 

 .(49)ال ينكر في الشرع وعادات الناس، فال يكلفنهم ما ليس لهن، وال يكلفونهن ما ليس لهم، وال يعنف أحد الزوجين صاحبه"

القرطبي فقد شرح اآلية شرحا ينم عن فقه عميق، موضحا أن كل امرأة عليها أن تخدم زوجها وبيتها بما هو متعارف  وأما

عليه بين أهل البلد الذي تسكنه، وأن النساء تختلف في ذلك عوائدهن من حيث الحسب ومن حيث اختالف البلد؛ فالشريفة عنده 

ء األرض المنبسطة غير خدمة النساء اللواتي يعشن في الجبال، فقال رحمه هللا غير متوسطة الحال وغير الوضيعة، وخدمة نسا

في تفسيرها: "عليها خدمة مثلها، فإن كانت شريفة المحل ليسار أبوة أو ترف ه فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم، وإن كانت 

أن تقم  البيت وتطبخ وتغسل، وإن كانت من نساء  متوسطة الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك، وإن كانت دون ذلك فعليها

األمكنة  وتغير، فنزل اآلية تنزيال يراعي اختالف حال اإلنسان، (51)والجبل في بلدهن كلفت ما يكلفه نساؤهم" (50)الكرد والديلم

 ه. والبلدان، ولخص ذلك أيضا في عبارة: "عليها خدمة مثلها"، أي مثيالتها من طبقتها في البلد الذي تسكن

الزركشي فقال: "ومعنى بالمعروف أي: بالوجه الذي ال ينكر في الشرع وعادات الناس، وال يكلف  ذهبوإلى هذا المعنى 

، وهذا قول صريح منه في مراعاة (52)أحدهما اآلخر من األشغال ما ليس معروفا له، بل يقابل كل منهما صاحبه بما يليق به"

 ج والبيت، وأنها ال تكلف بما ليس معتادا في بلدها.ظرف المرأة وخصوصيتها بشأن خدمة الزو

 : (53)"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"ج/ استثمار تفسير النص القرآني 

باعتبار تفسير العلماء آنفا وما اكتنفه من فقه يراعي خصوصيات الناس وأعرافهم وتنوع بلدانهم ومكان إقامتهم، فإنه يمكن 

القول بأن المرأة الغربية المسلمة لها خصوصية تنفرد بها عن مثيالتها من المسلمات في بالد اإلسالم؛ فإن بيئة الغرب مختلفة 

المرأة الغربية ن حيث األعراف والتقاليد واألفكار وال من حيث الواقع المعيش، وهكذا فإنا نجد تماما عن بيئة اإلسالم ال م

 التشارك والتعاون مع الزوج في القيام بأعباء البيت ورعايته،  مبدااعتادت في بيئتها أن تعمل وفق 

                                                                                                                                                                                                   
 (.249( القاموس الفقهي، ص: )44)

 (.4/211( ينظر: )45)

 (.256( ينظر ص: )46)

 (.462( ينظر ص: )47)

 (.221من اآلية: )( سورة البقرة، جزء 48)

 (.1/242الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) (49)

والقاسم المشترك بين نساء الكرد ونساء الديلم  (،335( الديلم: بالد بقرب قزوين كلها جبال وآثار. ينظر: آثار البالد وأخبار العباد، ص: )50)

 أنهن نساء يعشن في مناطق جبلية.  

 (.3/124تفسير القرطبي )( 51)

 (.2/461البحر المحيط في التفسير )( 52)

 (.221( سورة البقرة، جزء من اآلية: )53)



 
 
 

 

 

 

 

عليه بالبطالن، بل بينا سابقا أن  ليس بفاسد حتى نحكم فوأنها لم تعتد خدمة الزوج ورعاية البيت بمفردها، وهذا عر

المسألة فيها خالف بين الفقهاء، وما كان معروفا بين الناس وال يخالف شرعا فإنه شرط يحتكم إليه، فالمعروف عرفا كالمشروط 

 شرطا كما هو مقرر في القواعد.

رضا: "واآلية تدل على اعتبار العرف في حقوق كل من الزوجين على اآلخر ما لم يحل العرف  رشيديقول العالمة محمد 

 .(54)حراما أو يحرم حالال مما عرف بالنص، والعرف يختلف باختالف الناس واألزمنة"

تحكيمه وقد ذكر الحافظ ابن حجر في معرض حديثه عن قصة فاطمة عليها السالم كالما نفيسا يدل على اعتبار العرف و

في قضية خدمة المرأة زوجها وبيتها، وأن الحكم يختلف في هذه المسألة تبعا الختالف العوائد من بلد آلخر، قال: "والذي يظهر 

أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة .. فال يطرد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم، وقد تقدم أن فاطمة 

أباها خادما فدلها على خير من ذلك وهو ذكر هللا تعالى، والذي  وسألتت ما تلقى يداها من الرحى سيدة نساء العالمين شك

 .(55)يترجح حمل األمر في ذلك على عوائد البالد"

والحال هذه، فال بد للفقيه إذ يجيب على فتاوى من هذا النوع في بالد المهجر أن يراعي تغير البيئة والظروف، وتبدل 

دات، فيكون له اطالع فيما يخص هذه المسألة على األمور التي بنى عليها المجتمع األوربي أعرافه وعاداته؛ ألن األعراف والعا

المرأة عندهم تساوي الرجل في كل شيء، عكس اإلسالم الذي ساوى بينهما في مسائل كثيرة، وفرق بينهما في بعض األحكام 

األوربي تساوي المرأة مع الرجل في خدمة البيت، واشتراكهما في رعايته،  الشرعية، فكان من جملة ما ترسخ في بنية المجتمع

ولم يُستثن من ذلك إال بعض القرى والبوادي التي حفظت للمرأة دورها في رعاية البيت والزوج، وكذلك بعض المهاجرين 

 المجنَّسين ممن اعتادوا ذلك في بلدانهم األصلية.

ن اثنين، ساهما في تكوين بنية المجتمع يفي حديثه عن العادة والعرف في أوربا أمروقد ذكر سالم بن عبد السالم الشيخي 

 األوربي، وحث على مراعاتهما عند اإلفتاء، وهذان األمران هما:

 جاء التي والعادات األعراف على يعيش أغلبهم ومازال متنوعة، وأعراف شتى، أجناس من مركبة المسلمة األقليات / أن1

 هو الذي المسلم فمنهم العادات واألعراف، في كبيرا اختالفا المسلمة األقليات بين محالة ال واجد فأنت ولذا األصلي؛ بلده من بها

 ومازال يعيش عربية دولة من قدم الذي ومنهم الغربية، الفكرية المنظومة على أعرافه بناء تشكلت والذي األصلي، البلد أهل من

 .أعرافهو عادته من كبير متمسكا بعدد ومازال افريقيا أو آسيا من قدم الذي ومنهم العربية، أعرافه ظل في

 عليه وجب بل األقليات، أبناء لكل واحدا بالفتوى المبنية على األعراف ويعطي حكما يستعجل ال المفتي يجعل التنوع وهذا

 .جنس أو بكل عرق الخاصة األعراف يتفهم أن

 من مجموعة عبر األيام مع تطورت مادية، علمانية على فلسفة بناء تشكلت قد عموما الغرب في العرف مسألة / أن2

  وغيرها، البشرية سالالت وعلم االجتماع الوضعي، وعلم النفس علم المختلفة، من التجريبية العلوم

                                                           
 (.2/355تفسير المنار )( 54)

 (.9/324( فتح الباري )55)



 
 
 

 

 

 

 

 كل عن الدين فصل الذي الوضعية المدرسة كونت، زعيم أوجست فلسفة بظهور الفرنسية، الثورة بعد العرف هذا تطور ثم

 الفلسفة فيه طغت الذي الحالي، إلى زماننا وصل أن إلى العرف تطور والتقاليد، وهكذا والعادات األعراف ومنها مناحي الحياة،

 وأعراف الزواج وعادات االجتماعية، العالقات منها خاصة وأفسدتها، الحياة كل مجاالت في ودخلت شيء، كل على الوضعية

 ترسخت وهي أعراف المسلمة، األغلبية غير أعراف ظل في تعيش األقليات أصبحت اليومية، لذا األعراف وسائر والطالق

 . الديني الغربية المجتمعات بموروث لها صلة ال مادية علمانية، أعراف أنها خصائصها: أهم ومن الزمن من فترة عبر

 .(56)الغربي الواقع في الوضعية األعرافسلطان  ويتفهم المعنى، هذه يراعي أن األقليات نوازل في المجتهد فعلى

وعلى هذا تكون الفتوى في هذه المسألة في بالد الغرب مختلفة عما هي عليه في بالد المسلمين؛ تبعا الختالف العوائد 

التخلي  واألعراف بين البلدين، وذلك ألن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان واألحوال والعوائد؛ فالنساء في بالد الغرب اعتدن

عن خدمة الزوج، وعدم رعاية شؤون البيت والقيام بأموره لوحدهن؛ ألن المعروف عندهن تقاسم المهام بين األزواج في تسيير 

األمور كلها، حيث يعمد الزوجان معا للتشارك والتعاون في أعمال البيت، وبناء عليه فال يلزم المفتي الزوجة الغربية المسلمة 

ت عن ذلك حين يكون مبدأ التشارك هو المعتاد في العالقة االقترانية بين الزوجين في البلد، ويفتي باإللزام بخدمة زوجها إذا تخل

 حسب ما هو معتاد إذا كان العرف في منطقة من المناطق خدمة المرأة زوجها وبيتها، وهللا أعلم.

على جزالتها ففيها الجواب عن مشكلة دقيقة خاصة ببالد  منمئ زن رن مم امٱنئالكريمة:  اآليةوبهذا يتبين جليا أن 

الغرب، فهي آية معجزة، وإعجازها في عمومها وشمولها الذي شمل كل النساء، سواء كن مسلمات في ديار اإلسالم، أو 

 ين، مسلمات غربيات في بالد الغرب، كما شمل كل البقاع والبلدان، من ديار للمسلمين وغيرها من بلدان غير المسلم

وهي دليل صريح على كون هذا القرآن الكريم صالح لإلفادة منه في كل زمان ومكان، وأنه جدير أن يوظف في عالج 

 المشكالت المعاصرة.

 :الخاتمة

هذا البحث قضية اجتماعية دقيقة من قضايا األسرة المسلمة التي تعيش في مجتمع غربي، قيمه مخالفة لقيم اإلسالم، يعالج 

األسر فيه مخالفة لعادات األسر المسلمة في بلدانها، وهذه القضية هي: تخلي المرأة المسلمة الغربية عن خدمة زوجها وعادات 

 في بالد المهجر، ويمكن أن نجمل خالصات هذا البحث في النقاط اآلتية:

 / رجحان وجوب خدمة الزوجة زوجها بما هو متعارف عليه في البلد.1

تي تعيش في بالد الغرب بعدة عوامل منها: الزواج بالكتابية، وتقاليد وأعراف البلد المضيف، واختالف / تتأثر قيم األسرة ال2

 مدلول مصطلح "القيم" بين المجتمعين اإلسالمي والغربي، وقانون األسرة الغربي.

يء، ومن ذلك تساويها معه / من األمور التي بنى عليها المجتمع األوربي أعرافه وعاداته أن المرأة تساوي الرجل في كل ش3

 التشارك والتعاون في تدبير أمور الحياة. مبدأفي خدمة البيت، واشتراكهما في رعايته، فيعمالن معا وفق 

                                                           
 (.26-22( األقليات المسلمة وتغير الفتوى ـ أوربا نموذجا ـ، ص: )56)



 
 
 

 

 

 

 

المرأة الغربية المسلمة لها خصوصية تنفرد بها عن مثيالتها من المسلمات في بالد اإلسالم من حيث اختالف العرف في / 4

 خدمة األزواج.

 المرأة الغربية عن خدمة زوجها ليس بفاسد حتى نحكم عليه بالبطالن. / عرف تخلي2

آية عامة يصلح تنزيلها على قضية البحث من أجل استنباط الحكم الشرعي  ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف""/ قوله تعالى: 6

 المناسب لها.

حين يكون مبدأ التشارك هو المعتاد في العالقة  / ال يلزم المفتي الزوجة المسلمة الغربية بخدمة زوجها إذا تخلت عن ذلك4

 االقترانية بين الزوجين في بالد الغرب.

 هذا ما تيسر جمعه في هذا البحث، وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هلل رب العالمين.  

  

 :الئحة المصادر والمراجع

 : برواية حفص عن عاصم.القرآن الكريم

 م، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت.1914هـ/1451الفتاوى الكبرى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، * 

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: هـ، بدون طبعة، 1349 فتح الباري شرح صحيح البخاري،أحمد بن علي بن حجر العسقالني، * 

 وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.محمد فؤاد عبد الباقي، وقام بإخراجه وصححه 

 ، بدون طبعة، دار الفكر.الفواكه الدوانيأحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا النفراوي المالكي، * 

 ، بدون طبعة، دار الفكر.البداية والنهاية م،1916هـ/ 1454إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي، * 

الطبعة األولى، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب  تفسير القرآن العظيم،هـ، 1419مر بن كثير، إسماعيل بن ع* 

 العلمية، بيروت. 

 ، الطبعة األولى، دار الكتبي.البحر المحيط في التفسير، م1994هـ /1414بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي، * 

 لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر، بيروت.هـ، 1414جمال الدين بن منظور، * 

 الطبعة الخامسة عشر، دار العلم للماليين. األعالم، م، 2552هـ(، 1396خير الدين الزركلي الدمشقي )* 

 بيروت. –بدون طبعة، دار صادر  ،، آثار البالد وأخبار العبادزكريا بن محمد بن محمود القزويني* 

 ، بدون طبعة، دار ابن حزم. أحكام األحوال الشخصية للمسلمين في الغربم، 2552هـ/1423 الرافعي،سالم بن عبد الغني * 

 الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق.  القاموس الفقهي،م، 1911هـ/1451سعدي أبو حبيب، * 



 
 
 

 

 

 

 

 بيروت.  –اة بدون طبعة، منشورات دار مكتبة الحيالضوء الالمع ألهل القرن التاسع، شمس الدين السخاوي، * 

هـ، مؤتمر الفتوى وضوابطها، المجمع الفقهي 1429، األقليات المسلمة وتغير الفتوى ـ أوربا نموذجا ـ عبد هللا الجبوري،* 

 اإلسالمي.

، وعبد تحقيق محمود محمد الطناحي الطبعة الثانية، طبقات الشافعية الكبرى،هـ، 1413عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، * 

 الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة. 

 ، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية.بدائع الصنائعم، 1916هـ 1456عالء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، * 

 بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر، بيروت.المحلى باآلثار، علي بن حزم األندلسي الظاهري، * 

 الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت. المدونة،م، 1994هـ /1412عامر األصبحي المدني، مالك بن أنس بن * 

الطبعة السابعة  زاد المعاد في هدي خير العباد،م، 1994هـ /1412محمد بن أبي بكر شمس الدين بن قيم الجوزية، * 

 مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت.  -والعشرون، مؤسسة الرسالة، بيروت 

الطبعة الثانية، تحقيق: أحمد الجامع ألحكام القرآن، م، 1964هـ/1314محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي، * 

 البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، 

 دار الفكر. ، يخبدون طبعة، وبدون تار حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، * 

الطبعة األولى، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق  صحيح البخاري،هـ، 1422محمد بن إسماعيل البخاري، * 

 النجاة. 

 الطبعة الثالثة، دار الفكر.  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،م، 1992هـ /1412محمد بن الرحمن الحطاب، * 

راجعه وخرج ، ، بدون طبعةالقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكيةم، 2559هـ/1435محمد بن جزي الغرناطي، * 

 أحاديثه: محمد عبد السالم محمد سالم، دار ابن الهيثم، القاهرة.

يخات فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشم، 1912محمد بن عبد الكبير المعروف بعبد الحي الكتاني، * 

 ، الطبعة الثانية، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت. والمسلسالت

* الطبعة الثالثة، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه:  أحكام القرآن،م، 2553هـ / 1424محمد بن عبد هللا بن العربي،* 

 لبنان.  –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
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 :الملخص

هدفت الدراسةةة اللالية ىلت للليأ شطةةةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم بسةةلطنة 

طسةةةةةاة لوافر م اراف التخإلير ايبداعا فا ؛ وذلك بايجابة عم السةةةةة اليم ا:لييم  ما ُعمان فا ضةةةةةوي م اراف التخإلير ايبداعا

وافر هأ لاتلف طسةةةاة ل، شطةةةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم بسةةلطنة ُعمان 

 الدراسا م اراف التخإلير ايبداعا فا شطةطة دروس الةراية فا كتاب لاتا الةميلة بسلطنة ُعمان باختالف ال ف 

إلوطة مم م م اراف التخإلير ايبداعابقائمة كما قا  بإعداد المن ج الوصةةةةخا،  عم السةةةة اليم السةةةةابةيم اسةةةةتاد  الاا   ولإلجابة

. وقةةد لإلون مةتما الةةدراسةةةةةةةة مم جميا شطةةةةةةةطةةة دروس الةراية فا كتةةابا لاتا الةميلةةة ملتوى بطةةاقةةة للليةةأو، ( م ةةارة22)

، شما عينة الدراسة فةد كاطت ها طخس ا ( طةاطًا394) اعدده الاالغو ابساسييم"م ارالا فا الةراية" لل خيم الاامس والسادس 

م ارة المروطة شكثر م اراف التخإلير ايبداعا لوافًرا فا شطةةةةطة دروس  . ولوصةةةلت الدراسةةةة ىلت النتائج ا:لية مةتما الدراسةةة

ية ال لوجد فروق ذاف داللة ى  ةةائ ، كما شطهابصةالةالةراية لل ةخيم الاامس والسةادس ابسةةاسةييم، للي ا التوسةةا، فالطالقة،  م 

 .بيم النسةةا الميوية لةميا م اراف التخإلير ايبداعا الرئيسةةة فا شطةةةطة دروس الةراية لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم

التا  مناخضة شوزيادة ابطةطة المةتملة علت الم اراف الخرعية التا وردف بنساة   م شبرزهاملوصياف  دةوخرجت الدراسة بع

لم لرد؛ لترلةا ىلت طساة التوافر ال سيّما م اراف ابصالة، ولخت طظر الةائميم علت لأليف المناهج ىلت مراعاة التوازن والةمول 

 بيم م اراف التخإلير ايبداعا الرئيسة والخرعية عند بناي شطةطة دروس الةراية،

mailto:m86alzidi@gmail.com
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واالسةةةةةةتخادة مم قائمة م اراف التخإلير ايبداعا التا لوصةةةةةةلت ىلي ا هنه الدراسةةةةةةة عند بناي شطةةةةةةةطة دروس الةراية للمر لة  

من ا  للليأ شطةةةةةةةطة كتا اللاة العربية فا ال ةةةةةةخوف ابخرى فا ضةةةةةةوي  ، كما قد  الاا   مةموعة مم المةتر افاالبتدائية

ارسةةة معلما اللاة العربية لم اراف التخإلير ايبداعا فا ال ةةخوف الماتلخة، ومدى م اراف التخإلير ايبداعا، ومعرفة درجة مم

 اكتساب الطلاة ل ا.

امس ، ال ف الاشطةطة دروس الةراية، كتاب لاتا الةميلة، م اراف التخإلير ايبداعاللليأ الملتوى،   الكلمات المفتاحية

 والسادس.

 

Analysis of the Activities of Reading Lessons in My Beautiful Language Book for Grade 

Five and Grade Six in the Sultanate of Oman in Light of Creative Thinking Skills 

Abstract: 

The study aimed to analyze the activities of reading lessons in My Beautiful Language for the 

grade five and grade six in the Sultanate of Oman in light of creative thinking skills. This is done 

through answering the following questions: What is the percentage of availability of creative 

thinking skills in the activities of reading lessons in my book My Beautiful Language for the grade 

five and grade six in the Sultanate of Oman?, Does the percentage of availability of creative 

thinking skills in the activities of reading lessons in My Beautiful Language in the Sultanate of 

Oman differ according to the grade level? 

To answer the previous two questions, the researcher used the descriptive method, and prepared 

a list of 22 creative thinking skills, and a content analysis card. The study population consisted of 

all (493) activities of reading lessons in my beautiful language textbook "My Reading Skills" for 

grade five and six. The study reached the following results: The skill of flexibility is the most 

available creative thinking skill in the activities of the reading lessons for grade five and grade 

six, followed by expansion, fluency, and then originality. The study came out with several 

recommendations, the most important of which are: Increasing the activities that include sub-

skills that were received at a low rate or not received; In order to raise the percentage of 

availability, especially the skills of originality, and draw the attention of those in charge of 

authoring the curricula to take into account the balance and comprehensiveness between the 

main and subsidiary creative thinking skills when building the activities of reading lessons, 



 

 

 

 

 

 

 And to benefit from the list of creative thinking skills that this study reached when building the 

activities of reading lessons for the primary stage. The researcher also made a set of suggestions, 

including: analyzing the activities of Arabic language books in other classes in light of creative 

thinking skills, knowing the degree to which Arabic language teachers practice creative thinking 

skills in different grades, and the extent to which students acquire them. 

Keywords: Content Analysis, Activities of reading lessons, My Beautiful Language textbook, 

Creative thinking skills, the grade five and grade six. 

 

 :المقدمة. 1

 ا لرا  ا و ضةةةةارل ا وعلوم مموب ا للخظ اب، سةةةةلوك مل وج ةف ا الم مةتماالالتواصةةةةأ بيم شفراد و التعاير وسةةةةيلةاللاة لعد 

يم ، ول ا دور كاير فا عمليتا التربية والتعل، وعارهةا لنتةةأ المعارف والااراف وايطةازاف مم جيأ ىلت جيأاو ةةافت ةوفنوط ةا 

 ، كما شن ل ا عالقة و يةة بالتخإلير.داخأ المدارس والم سساف التعليمية الماتلخة وخارج ا

خإلر شبعةاد هةنه العالقةة التا لتمثأ فا شن ال الخةوا علتط م شلتخإلير ىال بةا وعلت الرغم مم اختالف العلمةاي فا طايعةة عالقةة اللاةة

، اة ولعلم اشداة الكتساب الللتخإلير الاة صامتة يتلدث ب ا المري ما طخسه، وشن التخإلير يعتمد علت استادا  الرموز اللاوية، وشن 

شن اللاة  ، وهإلنا طرىرداف اللاة وشسةةةةاليا ايعار عم شفإلاره باسةةةةتادا  مخ طسةةةةانشداة للتعاير عم الخإلر وطةله ولداوله، فاي اللاةو

 (.2013)ط ر، بالتخإلير، وقادرة علت التأ ير فا لإلوينه والتمييز بيم درجاله وشطواعه   تمالعربية كايرها مم اللااف ل

نمو الةامأ المتإلامأ ال مساعدة الطلاة علت مم خالل ىلت للةية ا التربية اللديثة سعتللاة دور كاير فا العملية التعليمية التا لو

لنمية قدرل م علت التخإلير الناقد وايبداعا و أ المةةةةةةةإلالف مم خالل الخإلرية والرو ية والوجداطية والةسةةةةةةمية،  فا الةواطةا

مواكاة  علت بما يةعل م قادريم؛ لوظيخًا سةةةةةةليًما لاةلإل ا الطتلوظيف المعارف والم اراف والااراف التا يمو والاةاذ الةراراف،

 (.2103) مادطة،  راف المتواصلة التا لل أ فا مياديم اللياةالتاي

ا ىطتاج شكار عدد مم ابفإلار ايبداعية ال ةةةةةةليلة ف ممول كةد التربية اللديثة اليو  علت التخإلير ايبداعا؛ كوطه يمإّلم الطالا 

ولة شخرى بسةةةةةة ىلت واالطتةال مم فإلرة مرطة، يةة معالةة الةضةةةةةةايا التا لواج ه بطروقت ق ةةةةةةير طسةةةةةةايًا، وكنلك لدرياه علت 

وسةةةةرعة، ولمإلينه مم التإليف السةةةةريا ما الظروف والمسةةةةتةداف، والمواقف الةديدة التا لواج ه، ولدريا الطالا علت ىطتاج 

 ولنمية قدرة الطالا علت اي سةةةةاس بالمةةةةةإلالف بلي  يرى ما ال يراه غيره فا ش  ابفإلار الةديدة والارياة شكثر مم المألوفة،

 لضميم خالل لم يتألت ذلك ىال مم، ويدرسهولةديم لخاصيأ وىضافاف جديدة مم شأط ا شن لثر  ش  موضوع  مةةإللة لعترضةه، 

الاراياة، ) الطلاة ىلدايبداع  لتنميةوذلك فا المرا أ التعليمية الماتلخة؛ كتا اللاة العربية  شطةطة فا التخإلير ايبداعا م اراف

2100) 



 

 

 

 

 

 

تا ل ي  جعلت ا مم ابهداف الرئيسةةةةة ا ؛ايبداعا التخإلير التربية والتعليم بسةةةةلطنة ُعمان اهتماًما كايًرا بم ارافولولا وزارة 

لسةةعت ىلت للةية ا ويتضةةك ذلك جليًا مم خالل المنطلةاف التا ذكرف فا و يةة معايير اللاة العربية ال ةةادرة عم وزارة التربية 

ولةد راعت الوزارة فا لطويرها لمن ج اللاة  .لاة شدب وىبداع شن اللاة العربية ورد في ا(  ي  2102والتعليم بسةةةةةةلطنة ُعمان )

 يملل ةةةخ "م ارالا فا الةراية"لاتا الةميلة  اا مةدمة كتاب  فورد ،  ي  ذلك ابسةةةاسةةةييم العربية لل ةةةخيم الاامس والسةةةادس

م اراف الال  عم المعرفة والتخإلير ايبداعا، شن مم ضةةةةمم شهداف الإلتاب ىكسةةةةاب الطالا  الةزي ابول والسةةةةادس الاامس

 (.2017وممارسة اللاة العربية فا ماتلف الملافأ والمناسااف )وزارة التربية والتعليم، 

ولعد كتا اللاة العربية مم الوسةةةةائأ الم  رة فا لنمية م اراف التخإلير لدى الطلاة؛ بسةةةةاا العالقة الوطيدة التا لربل بيم اللاة 

فوظيخة اللاة ال لةت ةةةر علت لزويد الطالا بابفإلار والمعلوماف، وطةأ المةةةةاعر واب اسةةةيس منه وىليه فلسةةةا، بأ والتخإلير، 

ا مفاق خياله، ولنّما قدراله ايبداعية، ويمإلم  لعمةأ علت ى ةارة شفإلةاره واطخعةااللةه فا مواقف جةديةدة لةدفعةه ىلت التخإلير، ولوسةةةةةةّ

 .(2103)العامر ،  متضمنة فا دروس الةرايةللةيق ذلك مم خالل ابطةطة الماتلخة ال

، مم خالل التعمق فا النص، والوصةةول ىلت عالقاف جديدة، ول دف شطةةةطة دروس الةراية ىلت لنمية م اراف التخإلير ايبداعا

 التوسةةةةةةواقتراح  لول متعددة، واالسةةةةةةتنتاج والتركيا، كما شط ا لنما لدى الطلاة الطالقة والمروطة وابصةةةةةةالة والةدرة علت ا

 (.2020)الموسو  والةاو ، 

 (2101) راخالمثأ دراسة كأ مم  لناولت العديد مم الدراساف للليأ كتا اللاة العربية فا ضوي م اراف التخإلير ايبداعا وقد 

( التا دعت ىلت 2101شةةيا العيد )دراسةةة ضةةرورة زيادة مسةةا ة م اراف التخإلير ايبداعا فا كتا لاتا الةميلة، و التا شكدف

العامر  اسة درلنمية الم اراف ايبداعية بمةادير متوازطة فا ابطةطة التةويمية بلي  لراعا جميا م اراف التخإلير ايبداعا، و

بلي  يراعا م اراف التخإلير ايبداعا الالزمة  لل ةف السادس ابساسا كتاب لاتا الةميلة( التا دعت ىلت ىعادة بناي 2103)

( ىلت ضرورة مراعاة التوازن والةمول لم اراف التخإلير ايبداعا عند بناي شطةطة 2102الملياو  )كما ششارف دراسة ، لطلاةل

 كتا اللاة العربية.

شكةدف الدراسةةةةةةاف التا  للت بعل كتا اللاة العربية شهمية االهتما  بأطةةةةةةةطة دروس الةراية التا لنما م اراف التخإلير كمةا 

تا لناولت درجة لضةةميم كتاب اللاة العربية لل ةةف السةةادس ابسةةاسةةا لم اراف ( ال2104بنا عيسةةت ) دراسةةة  مثأايبداعا 

( التا لناولت م اراف الةراية ايبداعية فا كتاب لاتا 2103ودراسةةةةةة المالإلا ) الةراية ايبداعية ودرجة اكتسةةةةةاب الطلاة ل ا،

( التا 2102لليلية لةويمية"، ودراسةةةة الايالا )الاالدة المةرر لطالااف الثال  المتوسةةةل بالمملإلة العربية السةةةعودية  "دراسةةةة ل

سةةةعت ىلت معرفة درجة لضةةةميم شسةةةيلة المطالعة والن ةةةوا لل ةةةف ابول المتوسةةةل فا العراق لم اراف التخإلير ايبداعا، 

ان م( التا سعت ىلت لةييم شطةطة دروس الةراية بإلتاب اللاة العربية لل ف التاسا ابساسا بسلطنة ع2102ودراسةة السةيابية )

 فا ضوي م اراف الةراية ايبداعية.

ولنا شصةاك مم الضةرور  للليأ شطةطة دروس الةراية ولةييم ا فا كتا اللاة العربية؛ وذلك لمعرفة مدى قدرل ا علت ىكساب 

 الطلاة م اراف التخإلير العليا، ودرجة لنميت ا لم اراف التخإلير ايبداعا، ومدى للةية ا لألهداف المرجوة، 



 

 

 

 

 

 

يل ةأ عم طريق عمليتا التلليأ والتةييم؛ للوصول ىلت بياطاف لمإلننا مم اللإلم علي ا، ولةديم ريية واضلة لما يةا كأ ذلك 

 (.Kelly, 2009شن لإلون عليه فا المستةاأ )

 ،كتا اللاة العربية ولةييم ا فا ضةةوي م اراف التخإلير ايبداعا شطةةةطة دروس الةراية فا ىضةةافة ىلت ما سةةاق مم شهمية للليأ

اية دروس الةرشطةةةةطة درجة لوافر م اراف التخإلير ايبداعا فا تناول قضةةةية لدفعت الاا    التا هناك مةموعة مم المارراف

الاامس  مي ةةةخللاللاة العربية  اباتك شنّ  من ا   بسةةةلطنة ُعمان لل ةةةخيم الاامس والسةةةادس ابسةةةاسةةةييم لاتا الةميلة اباكتفا 

 سةةةا علم  -قاأ ا ممميم يولم يتم لة 2019-2017 ة  الدراسةةةيواعفا اب مرة بول علت الطلاة اقُرر ي   انجديد والسةةةادس

ةة التا السةةاب العماطية الدراسةةاف العديد ممت ىلي ا  ةةالتوصةةياف التا خل وكنلك  ،التخإلير ايبداعا  اراففا ضةةوي م -الاا  

 شطةطةللليأ بضرورة  شكدف (2102السيابية )و (،2103الةامسا )ومن ا  شجريت علت الطاعة الةديمة لمرا أ دراسية ماتلخة 

 .وايبداع اللاة العربية بسلطنة ُعمان فا ضوي م اراف التخإلير كتا

ا ىلت  اسةةةتااطة هدفتالتا لمثلت فا  ،ةاالسةةةتطالعي ةطتائج الدراسةةة هما لوصةةةلت ىلي ومما دفا الاا   يجراي هنه الدراسةةةة شيضةةةً

نة بسةةلط لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم دروس الةرايةشطةةةطة مدى لضةةميم  اللاة العربية  ولاسةةتطالع مراي معلما 

هنه  طتائجالضةةةةةةك مم ، وقد السةةةةةةلطنةب ا ومعلمة مم مدارس ماتلخة" معلمً 22، وبلغ عددهم "لم ةاراف التخإلير ايبةداعاُعمةان 

كما ،  %22بنسةةةاة  تضةةةمم م اراف التخإلير ايبداعالال  الةرايةدروس شطةةةةطة  شغلاية المسةةةتةيايم الخةوا علت شن شن الدراسةةةة

وياف ال لةيس مست شغلا ابطةطة شنو ،لةواطا ايبداعية لدى الطلاةل دروس الةرايةشطةطة هناك ضعخًا فا لنمية ششاروا ىلت شن 

 ؛الال  واالسةةةةتإلةةةةةاففرا  ىعطاي الطلاة مم ؛ مما يةلأفا شغلا الدروسر طمل معظم ابطةةةةةطة مإلرشن ، ورعليا مم التخإلي

 لل ةةةخيم الاامس والسةةةادس ابسةةةاسةةةييم لاتا الةميلة اباكتفا شطةةةةطة دروس الةراية  تلليأعليه فإن هنه الدراسةةةة جايف لو

 .فا ضوي م اراف التخإلير ايبداعا بسلطنة ُعمان

 سؤاالهاو مشكلة الدراسة. 1.1

كتابا لاتا الةميلة لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم بسةةلطنة للليأ شطةةةطة دروس الةراية فا مةةةإللة الدراسةةة فا  تلمثل

ا ملم لطاية  ةدفا ممم قاأ للدا ت يم باالإلت يميم هني،  ي  لم يسةةاق دراسةةة وللليأ ولةُعمان فا ضةةوي م اراف التخإلير ايبداعا

فا وبناي علت ما لةد  لتلاص مةةةةإللة الدراسةةةة اللالية ، (2019 -2102 - (2017ة  الدراسةةةيواعبول مرة علت الطلاة فا اب

  ا:لييم س اليمايجابة عم ال

 لل ةةةةةخيم الاامس والسةةةةةادس لاتا الةميلة اباكتفا  دروس الةرايةايبداعا فا شطةةةةةةطة  التخإلير  ارافلوافر م طسةةةةةاة. ما 0

 بسلطنة ُعمان  يمابساسي

اختالف بسةةةلطنة ُعمان ب ب لاتا الةميلةاشطةةةةطة دروس الةراية فا كت فا لوافر م اراف التخإلير ايبداعا طسةةةاة لاتلفهأ . 2

 ال ف الدراسا 

  



 

 

 

 

 

 

 ف الدراسةاهدأ. 1.1

لاتا  اباكتفا لوافر م اراف التخإلير ايبداعا فا شطةةةةطة دروس الةراية  طسةةةاةمعرفة  مثأ ال دف الرئيس ل نه الدراسةةةة فاتي

 .بسلطنة ُعمان لل خيم الاامس والسادس ابساسييم الةميلة

 ويُتوقا مم هنه الدراسة شن للةق ا:لا 

س لاتا الةميلة لل ةةةخيم الاامس والسةةةاد اباكتفا  دروس الةرايةالتخإلير ايبداعا فا شطةةةةطة  م ارافلوافر طسةةةاة  معرفة. 0

 ابساسييم بسلطنة ُعمان.

م ارالا " فا كتاب لاتا الةميلة دروس الةرايةشطةطة  فاالتخإلير ايبداعا  م ارافلوافر  طساةلعّرف طايعة االختالف فا . 2

 فا الةراية" بيم ال خيم الاامس والسادس ابساسييم بسلطنة ُعمان.

 أهمية الدراسة. 1.1

. لزويةد الةةائميم علت لطوير المنةاهج فا وزارة التربيةة والتعليم بسةةةةةةلطنةة ُعمان بمعلوماف م مة  ول شطةةةةةةةطة كتابا لاتا 1

الاامس والسةةةادس ابسةةةاسةةةييم بما ينسةةةةم ما م اراف التخإلير ايبداعا ويسةةة م فا لطويرها لتلةق ابهداف الةميلة لل ةةةخيم 

 المنةودة من ا.

 . لوفير قائمة بم اراف التخإلير ايبداعا قد لخيد الاا ثيم ا:خريم فا لةييم كتا مدرسية شخرى.2

 ايبداعا.. لعريف معلما اللاة العربية والمةرفيم بم اراف التخإلير 4

 مصطلحات الدراسة. 1.1

 لضمنت الدراسة عدًدا مم الم طللاف، لم لعريخ ا كا:لا 

 Creative Thinking التفكير اإلبداعي. 1

"العملياف العةلية التا يةو  ب ا الخرد اسةةةةةتةابة لاعل المواقف شو المةةةةةةإلالف التا لواج ه، وينتج   ( بأطه2102ويُعّرفه الفا )

عن ا ىسة اماف م  رة وليسةت مسةاوقة قد يسةتخيد من ا الةةاص المادع، شو مةتمعه، شو الاةرية بأسرها فيما يمإلم شن ططلق عليه 

 (. 29. ىبداًعا" )ا

قة، الطال افم ارطلاة ال ةةةخيم الاامس والسةةةادس ابسةةةاسةةةييم  ل دف ىلت ىكسةةةابعةلية  ةعملي  بأطه دراسةةةة اللاليةعّرفه اللُ و

 لاتا الةميلة. اباكتفا الةراية  دروسشطةطة  مم خاللوابصالة، والمروطة، والتوسا 



 

 

 

 

 

 

 Reading Lesson Activities ءةالقرا دروسأنشطة . 1

ا بةةأط ةةا اية" "م ةةارالا فا الةر لاتا الةميلةةة ابادروس الةراية فا كتةة لةةألا بعةةدسةةةةةةيلةةة التا ابجميا   يعرف ةةا الاةةا ةة  ىجرائيةةً

 ( بسلطنة ُعمان.2019-2018-2017)لل خيم الاامس والسادس ابساسييم الطاعة ابولت  بةزشي ما

 

:لخلفية النظريةا. 1  

 مفهوم التفكير

ف والاموض الن  يليل به فمم ال ةةةةةعا وصةةةةة اختلف الاا ثون والمات ةةةةةون فا لعريف التخإلير؛ ويعود ذلك لطايعة التخإلير

 التخإلير بطريةة واضلة وملددة معا، وهناك لعريخاف كثيرة للتخإلير، من ا 

( بأطه  "طةةةةةةاط عةلا يمارسةةةةةه الخرد فا مسةةةةةةتوياف متااينة، وبطرائق ماتلخة، وبغراض متعددة مثأ 2104عرفه ط ةةةةةر )ويُ 

شو  أ مةةةةةةإلالف، شو الااذ قراراف، ويتأ ر بمةموعة مم العوامأ  اكتسةةةةةاب معلوماف، شو ف م موضةةةةةوعاف، شو شفإلار وطةدها،

 (.02النخسيّة والاييية" )ا. 

  "عاارة عم سةلسةلة مم النةاطاف العةلية غير المرئية التا يةو  ب ا الدماع عندما يتعرض علت شطه( 2103عرفه العيسةاو  )ويُ 

 (.29، بلثًا عم معنت فا الموقف شو الاارة" )ا. لمثير يتم استةااله عم طريق وا دة شو شكثر مم اللواس الامس

ولوصةأ الاا   مم خالل التعريخاف السةةابةة ىلت لعريف التخإلير بأطه  عملية ذهنية يةو  ب ا الخرد عندما يتعرض لمةةةإللة ما، شو 

 موقف. مةإللة شو الموقف معيم ب دف الوصول ىلت  أ مناسا يعتمد علت الااراف والمعلوماف السابةة التا يمتلإل ا عم للك ال

 أهمية التفكير

 اسةةةةةةةةةةتةةةةاةةةةلةةةةف م ايطسةةةةةةةةةةان فةةةةا ابرض، وكةةةةّرمةةةةه بةةةةالةةةةعةةةةةةةةةأ، وشمةةةةره بةةةةالةةةةنةةةةظةةةةر فةةةةا الةةةةإلةةةةون والةةةةتةةةةخةةةةإلةةةةيةةةةر 

ي اف  ِبُولِا اْب ْلا ابِ  ﴿ىِن    فيةه، فةةال لعةالت اِر :  الن  ة  ِأ و  ِف الل يةْ اْختاِل  اْب ْرِض و  اِف و  او  مة  ْلِق السةةةةةة  ال ِنيم  ي ْنُكُرون  م   قِي اًما   فِا خ 

ن   ت  هةة  ل ةةةْ ا خ  ا مةة  ب نةة  اْب ْرِض ر  اِف و  او  مةة  ْلِق السةةةةةة  ي ت خ إل ُرون  فِا خ  ل ت ُجنُوبِِ ْم و  ع  قُُعوًدا و  اِر  )مل و  اب  النةة  ن  ا عةة  ك  ف ةِنةة  اطةة  ْالةة  اِطاًل سةةةةةةُ ا بةة 

 (.090-091عمران،

علت  والةسمية، ولنمية قدرال م ،والوجداطية ،والرو ية ،فللتخإلير شهمية بالاة فا للةيق لإلامأ الطلاة مم النوا ا الخإلرية

ابفضأ لألمور اللاوية بةإلأ خاا، وابمور والااذ الةراراف، والخ م ابعمق و ،و أ المةإلالف ،التخإلير الناقد وايبداعا

 الليالية ب ورة عامة، ويعد التخإلير 

 شداة فعالة لتلةيق ابهداف المرغوب في ا، عم طريق لوظيف المعارف والم اراف والااراف 

)العخون وعاد  للياةالتا يملإل ا الطالا لوظيخًا سليًما؛ لي اك قادًرا علت مواكاة التايراف المتواصلة التا لل أ فا مياديم ا

 (.2102ال ا ا، 

 ( شهمية التخإلير فا النةاط ا:لية  2102وقد عدد اللويةا والازاعلة )

 يعد التخإلير عاادة    علي ا ايسال  مم خالل الةرمن واب ادي  الناوية.. 0

 التخإلير وسيلة م مة للوصول ىلت العلم والمعرفة. ديع. 2



 

 

 

 

 

 

 التخإلير اختراع الإلثير مم ابشياي وذلك بالااع شصول، وقواعد التخإلير، وشسسه، وم اراله.يستطيا الطلاة مم خالل . 4

 يمإلم التخإلير الطلاة مم ف م واستيعاب ما يدور  ول م مم ش داث وقضايا.. 3

ا مةةم عةةمةةلةةيةةةة الةةتةةعةةلةةيةةم، فةةةالةةطةةلةةاةةةة يةةمةةتةةلةةإلةةون قةةةدراف   ومةةمةةةا سةةةةةةةاةةق طةةةدرك بةةةأن الةةتةةخةةإلةةيةةر يةةعةةةد جةةزًيا شسةةةةةةةةةاسةةةةةةةيةةةً

االهتما  ب ا ولنميت ا وصةةةةل ا بالتدريا المسةةةتمر علت التخإلير مم خالل المناهج التعليمية الماتلخة؛ لةعل م  عةلية، وفإلرية يةا

 قادريم علت االستخادة مم المعارف والااراف والم اراف التا يإلتساوط ا مم المدرسة، فيلولوط ا ىلت طتاجاف مخيدة.

 أنواع التفكير

وعةة مم الطرق الخإلريةة، التا يتعةامةأ ب ةا المتعلم ما المعلوماف المتوفرة لديه عم ي ةةةةةةنف التخإلير مم  ية  شطواعةه ىلت مةم

 عديدة للتخإلير من ا  ا( شطواعً 2104المةإلالف والمواقف التا لواج ه،  ي  ذكر العياصرة )

 التخإلير العلما  هو التخإلير المنظم الن  يمإلم للخرد شن يستادمه فا  ياله اليومية.. 0

لثات ا شو  بابدلة التا ةطةا  هو ملاولة بيان ابسةااب والعلأ التا لإلمم وراي ابشةياي؛ للوصةول ىلت طتائج مدعمالتخإلير المن. 2

 لنخي ا.

 التخإلير التوفيةا  هو مروطة الةاص وقدرله علت لةاأ شفإلار ا:خريم واالستخادة من ا فا لايير ومعالةة شفإلاره.. 4

مال ظة الوقائا، واسةةتاالا النتائج بطريةة منطةية وسةةليمة مراعيًا الموضةةوعية العلمية التخإلير الناقد  هو لة ةةا الدقة فا . 3

 والاعد عم العوامأ النالية.

 التخإلير ايبداعا  هو ىيةاد شو للويأ الةاي المألوف ىلت شاي غير مألوف.. 2

الخرد شن يتعلم ا، وي ةأ م اراله في ا؛  ويتضةك مما ساق شن هنه ابطواع بين ا لداخأ كاير، ويعتمد كأ من ا علت ا:خر، وعلت

فا شطةةةةطة  اهلوافر طسةةةاةم اراف التخإلير ايبداعا و ت الدراسةةةة اللاليةلإلا يسةةةتطيا التالا علت صةةةعوباف اللياة، ولةد لناول

 دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة لل خيم الاامس والسادس ابساسييم بسلطنة ُعمان.
 

 مفهوم التفكير اإلبداعي

ا :راي المنظريم والاةا ثيم فا هةنا الميةدان، فةةد عرفه ( 2102الارقعاو  ) شخةن مخ و  التخإلير ايبةداعا لعريخةاف عةديةدة، لاعةً

بأطه  "لخإلير يتضةةةةةمم لوليد ولعديأ لألفإلار لارض التوصةةةةةأ ىلت طتائج لت ةةةةةف بابصةةةةةالة والطالقة والمروطة واللسةةةةةاسةةةةةية 

 (.41للمةإلالف" )ا. 

روطة والم ،( بأطه  "قدرة الخرد علت ايطتاج الن  يتميز بأكار قدر ممإلم مم الطالقة الخإلرية2102الإلريم )ويعرفه رزوقا وعاد 

 (.021وابصالة، والتداعياف الاعيدة، كاستةابة لمةإللة شو موقف مثير" )ا.  ،التلةائية

راي وىيةاد و يةًا بالةدة وايطتاج والتنوع واي ومم خالل التعريخاف السةةابةة يسةةتنتج الاا   شن التخإلير ايبداعا مرلال ارلااطًا 

  لول للمةإلالف، وكأ للك العناصر لمثأ م اراف التخإلير ايبداعا.

ويعرف الاا   التخإلير ايبداعا ىجرائيًا بأطه  عملية عةلية ل دف ىلت ىكسةةةةاب طلاة ال ةةةةخيم الاامس والسةةةةادس ابسةةةةاسةةةةييم 

 توسا مم خالل شطةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة.، وال، وابصالةوالمروطة م اراف الطالقة،

 

 



 

 

 

 

 

 

 :أهمية تنمية التفكير اإلبداعي

ىن الطالا عليه االختيار ما بيم الااع ا:خريم؛ لي اك مسيًّرا ال يملك مم زما  شمره شييا، شو شن ياتار طريق التخإلير ايبداعا 

عليه الواقا؛ وليتمإلم مم للةيق التايير الن  يةوده ىلت  ياة شفضةةةأ لةةةةةا فيةعله هدفًا يلرر به طخسةةةه مم الةيود التا يخرضةةة ا 

 (.2102علت ايبداع فا شتت المةاالف العلمية وابدبية واالقت ادية وغيرها )الو ش، 

ة طفالطالا المادع يلتاج ىلت مناخ ىبداعا لسةةةةةةوده اللرية والديمةراطية التا لتيك له فرصةةةةةةة ىعمال العةأ والتأمأ واالسةةةةةةتعا

بااراف ا:خريم ولةارب م؛ ليتمإلم مم استاالل قدراله ومواهاه فا للةيق ىطةازاف جديدة، فالمادعون شكثر الناس  ةة بأطخس م؛ 

 (.Erdogan, 2009لنا يسعون دائما ىلت كسر النمطية والتةليد التا لسود مةتمعال م )

لسعا المستمر لتوفير المناخ المالئم لتنمية م اراف التخإلير وهناك عدة شسةااب للتم علت المدارس فا جميا المرا أ الدراسةية ا

 ايبداعا لدى الطلاة وب ورة هادفة، ومن ا 

 . لطوير قدراف المعلميم والطلاة وىكساب م االستعداد والرغاة الدائمة فا ايبداع.0

 . التخإلير ايبداعا ينمو بالتعليم والتدريا المستمر.2

 ,Taylorر ايبداعا فا ىكسةةةةةاب الطلاة الةدرة علت مواج ة مسةةةةةتةداف اللياة والتالا علي ا ). لسةةةةة م لنمية م اراف التخإلي4

2008.) 

ومم خالل ما سةةةةاق طسةةةةتنتج ىن االهتما  بتنمية م اراف التخإلير ايبداعا لدى الطلاة فا جميا المرا أ الدراسةةةةية شصةةةةاك مم 

ولوفير مناهج دراسةةةية وبيية لدعم التخإلير ايبداعا ولةةةةةا الضةةةرورياف فا هنا الع ةةةر، ويتم ذلك مم خالل لدريا المعلميم 

 عليه؛ لتارج جياًل مادًعا قادًرا علت التايير والتطوير وقيادة المةتما ىلت الرقا والتةد  فا شتت مةاالف اللياة.

 

  مهارات التفكير اإلبداعي

للتخإلير ايبداعا باعتاارها مميزة له، وها  الطالقة، والمروطة، وابصالة، والتوسا  شوجهأربعة ب الميداطية وقد شوصت اببلاث

 (.22، ا.2119)اللار ا، 

 وفيما يألا لوضيك ل نه الم اراف 

 (:Fluencyأوالً: الطالقة )

La Arora, 200)2 , "قدرة الخرد علت التعاير بأفإلار عديدة ومترابطة فا فترة زمنية ملددة عندما يواجه مةةةةةإللة ما" ولعنا

p. 15) ،( 2112ويةةةةةةةير جمةأ )شو  علت لوليد عدد كاير مم الادائأ، شو المترادفاف، شو ابفإلار، الخرد قدرة"  شن الطالقةة ها

 .(22)ا.  "عند االستةابة لمثير معيم، والسرعة والس ولة فا لوليدها شو االستعماالفالمةإلالف، 

ة لتمثأ فيما متعددة للطالق اصةةةةورً فالطالقة لوليد كما لألفإلار واالسةةةةتةاباف ما التةيد بخترة زمنية ملددة، وقد لناولت ابدبياف 

 يألا 

 (:Verbal Fluencyالطالقة اللفظية ) -1

يم" ولوليدها فا طسةةةق مع( بأط ا  "سةةةرعة الخرد فا التخإلير فا لةديم ابلخاظ شو الإللماف شو طةائضةةة ا 2119عرف ا عاد العزيز )

 (.91)ا. 

  ومم شمثلت ا 



 

 

 

 

 

 

 قدرة الطالا علت كتابة عدد مم الإللماف التا يمإلم شن لإلون وصخًا للدث سعيد شو  زيم. -

 (:Figural Fluencyطالقة األشكال ) -1

ر االسةةةةةتةابة لمثي ( بأط ا  "الةدرة علت الرسةةةةةم السةةةةةريا لعدد مم ابمثلة والتخ ةةةةةيالف شو التعديالف فا2102جروان )عرف ا 

 (.24وضعا ب ر " )ا. 

 ومم شمثلت ا 

 قةةةدرة الةةةطةةةالةةةا عةةةلةةةت رسةةةةةةةةةم شو لةةةإلةةةويةةةم عةةةدد مةةةم ابشةةةةةةةةةإلةةةال، شو ابشةةةةةةةةةيةةةاي بةةةاسةةةةةةةةةتةةةاةةةدا  الةةةمةةةثةةةلةةةثةةةاف،  -

 شو الدوائر المالةة، شو المربعاف.

 (:Ideational Fluencyالطالقة الفكرية ) -1

خإلير السةةريا فا كلماف مت ةةلة لناسةةا موقخًا معينًا وصةةياغة شفإلار ( بأط ا  "قدرة الخرد علت الت2112عرف ا شبو جادو وطوفأ )

 (.021فا عااراف مخيدة" )ا. 

 ومم شمثلت ا 

 قدرة الطالا علت ذكر مةموعة مم النتائج المترلاة علت ضعف طلاة ال ف السادس فا الةراية. -

 ولوليد ابفإلار المتعلةة بةاي ملدد. ،ويتضك مم كأ ذلك شن الطالقة لتضمم سرعة وس ولة استدعاي ابلخاظ

وقد  دد الاا   شهم الم اراف الخرعية الدالة علت الطالقة المناساة لل خيم الاامس والسادس ابساسييم، ولمثلت فا الم اراف 

 ا:لية 

 لةديم شكار عدد ممإلم مم مرادفاف لخظ معيم ورد فا النص المةروي. -

 لخظ معيم ورد فا النص المةروي.لةديم شكار عدد ممإلم مم مضاداف  -

 ىعطاي شكار عدد ممإلم مم الةمأ المرلاطة بمعنت شو موقف معيم ورد فا النص. -

 عدد مم ابفإلار المناساة لموقف معيم ذكر فا النص. استلضار شكار -

 طرح شكار عدد مم ابسيلة  ول مضمون النص المةروي. -

 المستخادة مم النص المةروي.استنااط شكار عدد مم الدروس والعار  -

 (:Flexibilityثانيًا: المرونة )

قدرة الخرد علت لايير لخإليره بتاير الموقف الن  يمر فيه بلي  ل ةةةدر منه اسةةةتةاباف متعددة ال لنتما ىلت فية وا دة، " ولعنا

( شن 2104ويةير بنا خالد ) .(022ا. ، 2102الطيا، ) "ش  يسةلك الخرد شكثر مم مسلك للوصول ىلت كافة ابفإلار الملتملة

للك الم ارة التا يتم اسةةةتادام ا لتوليد شطماط شو شصةةةناف متنوعة مم التخإلير، ولنمية الةدرة علت طةأ هنه ابطماط "  المروطة ها

تخاولة شو مولايير الةاه التخإلير، واالطتةال مم عملياف التخإلير العاد  شو المعتاد ىلت االسةةتةابة ورد الخعأ وىدراك ابمور بطرق 

 (.22)ا.  "متنوعة

النظر ىلت ؛ وذلك بهوياُل ظ مما سةةةاق شن المروطة لةيس الةاطا النوعا فا ايبداع، ولنما قدرة الطالا علت لايير طرق لخإلير

 الموقف شو المةإللة التا يلاول معالةت ا مم زوايا ماتلخة.



 

 

 

 

 

 

 ولأخن المروطة شإلليم هما 

 (:Spontaneous Flexibilityالمرونة التلقائية ) -1

( بأط ا  "الةدرة علت ىطتاج شكار عدد مم ابفإلار التا لرلال بموقف معيم يلدده االختيار علت شن لإلون 2102عرف ا  سةةةةةةيم )

 (.20ابفإلار الااصة ب نا الموقف متنوعة ويتم قياس هنه الةدرة باختيار االستاداماف غير المعتادة لةاي معيم" )ا. 

 (:Adaptive Flexibilityالمرونة التكيفية ) -1

( بأط ا  "قدرة الةةةاص علت لايير وج ته النهنية  يم يإلون ب ةةدد النظر ىلت  أ مةةةإللة معينة، ويمإلم 2100عرف ا صةةالك )

 (.023شن لنظر ىلي ا باعتاارها الطرف الموجا للتإليف العةلا" )ا. 

 مم شمثلت ا 

 جر.قدرة الطالا علت كتابة مةال ق ير ال يلتو  علت  رف  -

 ويةا مراعاة ابمور ا:لية عند لدريا الطلاة علت م ارة المروطة 

 لةريا العديد مم اال تماالف. -

 طرح شسيلة علت صياة  ما الطرق ابخرى  -

وقد  دد الاا   شهم الم اراف الخرعية الدالة علت المروطة المناساة لل خيم الاامس والسادس ابساسييم، ولمثلت فا الم اراف 

 ة ا:لي

 استادا  مخرداف النص فا جمأ وسياقاف متنوعة. -

 التعاير عم ابفإلار بأساليا ماتلخة. -

 اقتراح شفإلار متنوعة مرلاطة بالنص. -

 لةديم لخسيراف متنوعة لخإلرة شو موقف ما ورد فا النص المةروي. -

 لةديم طتائج ولوقعاف متنوعة بناًي علت ش داث لضمن ا النص. -

 (:Originality)ثالثًا: األصالة 

 "ىلي ا ش د شو بمعنت مخر ىطتاج ما هو غير مألوف هقةدرة الخرد علت لوليةد شفإلةار جةديدة شو مدهةةةةةةةة شو طادرة لم يسةةةةةةاة"ولعنا 

التخرد شو ماالخة ا:خريم النالج مم الةدرة " بأط ا ابصةةةالة  (2100م ةةةطخت ) عرفوي .(24، ا. 2101)العوفا والةميد ، 

 (.29)ا.  "المواقف مم زوايا ماتلخةعلت ايدراك وريية 

الخإلرة ابصيلة ها غير المتإلررة وغير المألوفة، وها ذاف قيمة مم  ي  النوع والةدة، ولعتمد ( شن 2104ويةير العياصرة )

ر إليولعد هنه الم ارة مم شكثر الم اراف ارلااطًا بالتخ، علت خةاصةةةةةةيةة الملةأ مم اسةةةةةةتاةدا  ابفإلةار المةألوفةة والللول الاةدي يةة

 ومعيار ابصالة هو التخرد شو ماالخة ا:خريم شو النظر للمواقف والمةإلالف مم زوايا ماتلخة.، ايبداعا

 ومم شمثلة م ارة ابصالة 

 قدرة الطالا علت لأليف ط اية جديدة وغرياة لة ة مألوفة. -



 

 

 

 

 

 

امس والسةةةةادس ابسةةةةاسةةةةييم، ولمثلت فا وقد  دد الاا   شهم الم اراف الخرعية الدالة علت ابصةةةةالة المناسةةةةاة لل ةةةةخيم الا

 الم اراف ا:لية 

 اقتراح عناويم شخرى لعار عم مضمون النص المةروي. -

 لوليد شفإلار غير مألوفة مرلاطة بموقف شو  دث ورد فا النص. -

 ىبداي الرش   ول الةا ياف وابفإلار الواردة فا النص. -

 .لو  دث كنا  ماذا لو لم ( طرح شسيلة الايال المختوح مثأ  )ماذا لو  لايأ -

 اقتراح ط اياف جديدة غير متوقعة للنص المةروي. -

 للايص النص المةروي بطريةة جديدة. -

 (:Elaborationرابًعا: التوسع )

"الةدرة علت ىضةةافة لخاصةةيأ جديدة ومتنوعة لخإلرة، شو  أ مةةةإللة شو لو ة مم شةةأط ا شن لسةةاعد علت لطويرها وىغنائ ا  عنايو

قدرة الخرد علت لةديم لخاصةةةةيأ وىضةةةةافاف "  و( شن التوسةةةةا ه2100ويةةةةةير الاراياة ) .(22ا. ، 2112جروان، ) "ولنخينها

 (.001)ا.  "زيد مم المعلوماف ابخرىجديدة مم شأط ا شن لثر  الموضوع، ولةود ىلت الم

 ومم شمثلت ا 

 قدرة الطالا علت ىضافة لخاصيأ مناساة لة ة ما لتإلون شكثر ى ارة. -

 ومم ابمور التا يةا مراعال ا عند لدريا الطلاة علت هنه الم ارة 

 للديد الخإلرة الرئيسة للمةإللة شو الموقف. -

  دف التلسيم والتطوير.للديد التخاصيأ التا يرغا فا ىضافت ا ب -

 ىضافة التخاصيأ المناساة. -

وقد  دد الاا   شهم الم اراف الخرعية الدالة علت التوسةا المناساة لل خيم الاامس والسادس ابساسييم، ولمثلت فا الم اراف 

 ا:لية 

 ىضافة المزيد مم التخاصيأ لألفإلار الواردة فا النص المةروي. -

 وردف فا النص.شرح شلخاظ شو عااراف  -

 لةديم المزيد مم ابدلة الداعمة لخإلرة شو موقف معيم ورد فا النص. -

 ىضافة شفإلار جديدة لتناسا ما النص. -

 لةديم  لول ىضافية ملتملة لمةإللة ما وردف فا النص. -

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مفهوم القراءة

اسةةةةية والنظرياف العلمية؛ وطتيةة للتايراف السةةةةيلةد لطور مخ و  الةراية عار التاريا لطوًرا يتالي  ما لطور الالوث التربوية 

( ىلت مرا أ لطور مخ و  الةراية، ويلا ةة ا الاا   فا الةةةإلأ 2101واالجتماعية التا   ةةلت فا العالم، وششةةار شبو مالا )

 ا:لا 

  مرا أ لطور مخ و  الةراية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( كةةأ هةةنه المرا ةةأ فا لعريخةةه للةراية  يةة  عرف ةةا بةةأط ةةا  "ططق الرموز وف م ةةا، وللليةةأ مةةا هو 2119) وقةةد جما الرامينا

مإلتوب، وطةده، والتخاعأ معه، وايفادة منه فا  أ المةةةةةةةإلالف، واالطتخاع به فا المواقف الليوية، والمتعة النخسةةةةةةية بالمةروي" 

 (.32)ا. 

مرا ل ةا الماتلخةة لنسةةةةةةةم ما شهةداف وشطواع وشغراض الةراية؛ مما يدل علت  ويال ظ الاةا ة  شن كةأ لعريخةاف الةراية وعار

 را التربية اللديثة علت ىضةةةةةافة مخاهيم جديدة للةراية بلي  للةق الااية من ا وها خدمة الخرد والمةتما فا ظأ التطوراف 

 المتسارعة فا اللياة.

 أنواع القراءة

ا فا العملية ىلت علت شسةةاس شةةإلل ا العا   ةسةةم الةرايةط طوعيم  الةراية الة رية، والةراية ال ةةامتة وكال النوعيم معنيان شسةةاسةةً

 ( فا ا:لا 2102، ويلا  ما عاد م )التعليمية

 . القراءة الجهرية:1

ار العيم ع لعد الةراية الة رية لخسيًرا شخويًا لما يةريه ايطسان، ولعرف بأط ا  التةاط الرموز المإلتوبة شو المطاوعة، ولوصيل ا

ىلت الما وف م ا بالةما بيم الرمز كةةةةةإلأ مةرد، والمعنت الماتزن له فا الما،  م الة ر ب ا بإضةةةةافة ابصةةةةواف، واسةةةةتادا  

 شعضاي النطق استاداًما سليًما.

 

 



 

 

 

 

 

 

 . القراءة الصامتة:1

ويل ةةةةأ الةارى علت المعاطا "قراية ليس في ا صةةةةوف وال همس وال للريك لسةةةةان شو شةةةةخة أط ا  ( ب2119عرف ا الرامينا )

 (.022وابفإلار مم خالل اطتةال العينيم فوق الةمأ دون االستعاطة بعن ر ال وف" )ا. 

 ويةةةةاةةةةدش االهةةةةتةةةةمةةةةا  بةةةةالةةةةةةةةةراية ال ةةةةةةةةةةامةةةةتةةةةة بةةةةدًيا بةةةةال ةةةةةةةةةةف الةةةةرابةةةةا، ويةةةةزداد ب ةةةةةةةةةةورة واسةةةةةةةةةةعةةةةة فةةةةا 

  رية.( فتسود في ا الةراية الة4-0بالنساة لل خوف الثال ة ابولت ) (، شما02-2ال خوف )

:واقع تدريس القراءة  

لعد م ارة الةراية مم شهم م اراف اللاة العربية؛ التا ي د  لعلم ا وممارست ا بالطرق ال ليلة ىلت لنمية م اراف الطلاة 

الماتلخة؛ مما يةعل م قادريم علت مواكاة االطخةار المعرفا والتةد  فا شتت مياديم العلم، فيرلةا ب م المةتما ويتطور فا 

لف مةاالف اللياة.مات  

الرغم مم للك ابهمية ىال شن واقا لدريس الةراية فا مدارسةةةةةنا ال يدل علت شطه يلةت العناية التا يسةةةةةتلة ا مم اسةةةةةتادا  علت و

ايسةةةةتراليةياف الماتلخة التا لسةةةةاعد الطلاة علت ف م المةروي والتخاعأ معه، بأ ىن لدريس الةراية يعتمد علت الطريةة التةليدية 

اجلس( ىلت شن لتم قراية الدرس كاماًل، وبنلك طةد الةراية الة رية ها السةةةةائدة،  م يةو  المعلم بعدها بطرح شسةةةةيلة  -اقرش -)قف

لةيس الخ م السةةةةةةطلا للمةروي لإلا يلةاور ب ةا الطلاة بلي  يثر  معلومال م، وينما  رول م اللاوية ولإلنه ياخأ الةاطا النةد  

لعةأ ، والتخاعأ ما مضةةموطه، وىعمال اةرائاوال يعطا الطلاة الخرصةةة الإلافية للتعامأ ما النص الوايبداعا فا لعليم الةراية، 

فيه بالتلليأ والموازطة واالسةةةةةتنااط؛ ابمر الن  جعأ دروس الةراية لتم ب ةةةةةورة ملية ال روح في ا، وال باع  مم ورائ ا )عاد 

 (.2102م، 

( "ىن االسةةتمرار فا لدريس الةراية ب نه ال ةةورة الااطية؛ جعأ الطلاة ال 2102)ويرى فضةةأ م المةةةار ىليه فا بنت زكريا 

يلاون الةراية، بأ يعتاروط ا لإلليخًا؛ مما ولد اي سةةةةةةاس لدي م باياب الدافا ىلت ايط ةةةةةةاف فتلول درس الةراية ىلت درس ممأ 

 (.43شدى بالطلاة ىلت الاعد عم الةراية" )ا. 

كايرة بيم الاطل وابهداف الموضةةةوعة مم قاأ وزارة التربية والتعليم لتدريس الةراية وبيم  ويتضةةك مما سةةاق شن هناك فةوة

واقا لدريسةة ا؛ ويعود ذلك لعدة شسةةااب من ا ما يتعلق بالمعلم شو الإلتا الدراسةةية شو الطالا وغيرها مم ابسةةااب، وكأ ذلك يتيك 

 ة وملاولة عالج ا.يت ابسااب اللةيةفرا الال  واالكتةاف شما  الاا ثيم والتربوييم للوقوف عل

 

  منهجية الدراسة. 1

  مجتمع الدراسة وعينتها. 1.1

لألف مةتما الدراسة مم جميا شطةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة "م ارالا فا الةراية" لل خيم الاامس والسادس 

( 394)ها بةزشي ما ابول والثاطا الاالغ عدد 2109/ 2102/ 2102ابساسييم بسلطنة ُعمان الطاعة ابولت لألعوا  الدراسية 

 ، شما عينة الدراسة فةد كاطت ها طخس ا مةتما الدراسة.طةاطًا

 



 

 

 

 

 

 

 بسلطنة ُعمان يناألساسيوالسادس  الخامس ينتوزيع أنشطة دروس القراءة للصف 1جدول 

 الصف السادس الصف الخامس الفصل الدراسي

 024 022 األول

 042 012 الثاني

 220 242 المجموع

 

 تحليل المحتوى )بطاقة التحليل(أداة  .1.1

اشتق الاا   بنود ابداة مم ابدبياف التربوية والنخسية، ومم الدراساف السابةة التا شجريت فا مةال التخإلير ايبداعا، ومةال 

(، والمالإلا 2103(، والعةامر  )2104)(، وبنا عيسةةةةةةت 2102للليةأ ملتوى كتةا اللاةة العربيةة مثةأ  دراسةةةةةةة المليةاو  )

(، بايضافة ىلت و يةة معايير اللاة العربية )وزارة التربية 2102(، والسيابية )2102(، والملياو  )2102(، والايالا )2103)

لم لإلتةةاب لاتا (، ودليةةأ المع2102(، وو يةةةة لةويم لعلم الطلاةةة فا مةةادة اللاةةة العربيةةة )وزارة التربيةةة والتعليم، 2102والتعليم، 

 الةميلة )م ارالا فا الةراية( لل خيم الاامس والسادس ابساسييم.

ل دف ابداة ىلت للليأ جميا شطةةةةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة "م ارالا فا الةراية" لل ةةةخيم الاامس والسةةةادس 

ولم  سةةاب صةةدق قائمة م اراف التخإلير ايبداعا  ابسةةاسةةييم بسةةلطنة ُعمان، ولةةةمأ هنه ابداة علت م اراف التخإلير ايبداعا.

مةموعة مم الملإلميم المتا ةة ةةيم فا مناهج اللاة العربية وطرائق لدريسةة ا، والمتا ةة ةةيم فا علم وذلك بعرضةة ا علت 

 ةمم كلية ا:داب والعلو  االجتماعية، بايضةةةافة ىلت عدد مم المعلميم ومةةةةةرفا اللافا اللاة العربية النخس، والمتا ةةة ةةةيم 

 اراف مناسةةةةةةاة الممرائ م ومةتر ال م فا ملتوى الةائمة مم  ي   السةةةةةةتخادة مموذلك ب دف ا ؛العربية بوزارة التربية والتعليم

لمسةةةتوى طلاة صةةةخا الاامس والسةةةادس ابسةةةاسةةةييم، وصةةةلة اطتماي كأ م ارة فرعية ىلت الم ارة الرئيسةةةة الموضةةةوعة في ا، 

 ، و نف شو ىضافة شو لعديأ شو دمج ما يروطه مناساًا. وصلة ال ياغة اللاوية، ووضوح العااراف

للتةأكد مم  ااف بطاقة التلليأ؛ اسةةةةةةتاد  الاا   طريةة االلخاق بيم المللليم مم خالل اسةةةةةةتعاطته بمللأ مخر، قا  بتلليأ عينة 

دف مم عملية التلليأ، مم شطةةطة دروس الةراية مم المةتما ابصلا للدراسة بعد شن لم لعريخه علت ال  %21عةةوائية لمثلت 

 وللديد فياف التلليأ وو دله، وايجراياف المتاعة فيه.

 Intraclass االرلااط داخأ الخياف سةةةةةةتادا  معادلة ابيم التلليأ الن  قا  به الاا   والمللأ ا:خر ب معرفةة قيمةة الثااف ولم

Correlation ممتازة يمإلم االعتماد علي ا؛ لتلةيق غرض الدراسةةةةةةة اللالية، وهو معرفة  قيمةوها  (1.92) قيمتةهوقةد بلاةت

لوافر م اراف التخإلير ايبداعا فا شطةةةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم  طسةةاة

 ( Koo & Li, 2016بسلطنة ُعمان وفق الم شراف فا الةدول ا:لا )

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الحكم على درجة الثباتمؤشرات  1جدول 

 ممتازة جيدة متوسطة ضعيفة

 0.90شكثر مم  0.90ىلت  0.75بيم  0.75ىلت  0.50بيم  0.50شقأ مم 

 

 :تائج الدراسة وتفسيرها وتوصياتهان. 1

 الدراسة اللالية ىلت ايجابة عم الس اليم ا:لييم  سعت

لوافر م اراف التخإلير ايبداعا فا شطةةةةةةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة لل ةةةةةخيم الاامس والسةةةةةادس  طسةةةةةاة. ما 0

 ابساسييم بسلطنة ُعمان 

لوافر م اراف التخإلير ايبداعا فا شطةةةةطة دروس الةراية فا كتاب لاتا الةميلة بسةةةلطنة ُعمان باختالف  طسةةةاة. هأ لاتلف 2

 ال ف الدراسا 

طةطة لوافر م اراف التخإلير ايبداعا فا ش طساةاستاد  الاا   التإلراراف والنسا الميوية؛ ولتلديد ولإلجابة عم الس ال ابول، 

 لوافر كأ م ارة علت  دة.  طساةدروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة لل خيم الاامس والسادس ابساسييم، و

توافر كأ م ارة مم م اراف التخإلير ايبداعا فا شطةةةةطة دروس الةراية فا ل( التإلراراف والنسةةةا الميوية 4يوضةةةك الةدول )

 كتابا لاتا الةميلة لل خيم الاامس والسادس ابساسييم.

 التكرارات والنسب المئوية لمهارات التفكير اإلبداعي في أنشطة دروس القراءة في كتابي  1جدول 

 الخامس والسادس األساسيين الجميلة للصفينلغتي 

المهارة 

 الرئيسة

 صف السادسال صف الخامسال

 النسبة التكرار

 المئوية

 النسبة التكرار لرتبةا

 المئوية

 رتبةال

 4 %02.23 42 4 %22.22 39 الطالقة

 0 %32.12 22 0 %42.22 22 المرونة

 3 %02.42 40 3 %04.29 41 األصالة

 2 %22.24 23 2 %22.22 21 التوسع

  %011 212  %011 202 المجموع

 



 

 

 

 

 

 

 ميلةفا كتابا لاتا الة لخاوف طسةةا لوافر م اراف التخإلير ايبداعا الرئيسةةة فا شطةةةطة دروس الةراية (4يتضةةك مم الةدول )

 ي  بلات طسةةةاة لوافرها فا كتاب ة ابولت؛ لاعلت المر م ارة المروطة   ةةةلت ، فةدلل ةةةخيم الاامس والسةةةادس ابسةةةاسةةةييم

 قد يُعزى السةةةاا فا ذلك ىلتو، (% 32.12) ةةةف السةةةادس الوبلات طسةةةاة لوافرها فا كتاب ، (% 42.22) ةةةف الاامس ال

 يا فاالتنوتدريا الطلاة علت ب تعنلُ  الاامس والسةةةةادس ابسةةةةاسةةةةييم ل ةةةةخيمل مإلررة غالاًا فا كأ درس قرائا شطةةةةةطةوجود 

ه دراسةةةةةة نتيةة ما ما لوصةةةةةلت ىليال هنه تلفلا. وواقتراح الادائأ ولةديم التخسةةةةةيراف والتلليالف الماتلخة ،السةةةةةياقاف اللاوية

 ؛ن ا فا كتاب لاتا الةميلة لل ةةةةف السةةةةادس االبتدائايم اراف التخإلير ايبداعا الواجا لضةةةةم التا لناولت (2103العامر  )

 (.%21بنساة ) المروطة فا المرلاة الثالثةم ارة  ي  جايف 

وا تلت م ارة التوسةةا المرلاة الثاطية فا شطةةةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم؛ 

، (% 22.24) ف السادس ال، وبلات طساة لوافرها فا كتاب (% 22.22) ف الاامس ال ي  بلات طسةاة لوافرها فا كتاب 

؛ قد يرجا ىلت وجود طةةةةةاط خاا ب نه الم ارة بعنوان النسةةةةاةالتوسةةةةا فا شطةةةةةطة الةراية ب نه  ويرى الاا   شن لوافر م ارة

لت ىليه نتيةة ما ما لوصةةلتخق هنه الو. ، ويإلون هنا النةةةاط مرلاطا بالنص بةةةإلأ عا مإلتابيال)شلوسةةا( بعد كأ درس قراية فا 

التا سعت ىلت معرفة درجة لضميم م اراف التخإلير ايبداعا فا النةاطاف التةويمية فا كتاب لاتنا  (2101دراسةة شيا العيد )

 .(%2.13)بنساة  م ارة التوسا علت المرلاة الثاطيةلل ف الرابا ابساسا ومدى اكتساب الطلاة ل ا؛ ىذ   لت  الةميلة

راية فا كتابا لاتا الةميلة لل ةةةةةخيم الاامس والسةةةةةادس المرلاة الثالثة فا شطةةةةةةطة دروس الة علتم ارة الطالقة    ةةةةةلتو

 ةةف السةةادس ال، وبلات طسةةاة لوافرها فا كتاب (% 22.29) ةةف الاامس الابسةةاسةةييم؛  ي  بلات طسةةاة لوافرها فا كتاب 

 طلاقد يرجا ىلت شن هنه ابطةةةطة اهتمت ب ؛نسةةاة، ويرى الاا   شن لوافر هنه الم ارة فا شطةةةطة الةراية ب نه ال(% 02.23)

ولإلن ةا لم لةةةةةةةر ىلت ايكثةار والتعةدد وىطمةا اكتخت بإجابة وا دة مما جعل ا لخةد فعاليت ا  بةداعيةة،اي في ةا طوع مم الطالقةة جةابةةى

التا لناولت للليأ كتاب لاتنا  (2101نتيةة ما ما لوصةةةةةلت ىليه دراسةةةةةة الخرا )لاتلف هنه الو م ارة.هنه الوجدواها فا لنمية 

قة علت الطالالةميلة لل ةف الرابا ابساسا فا ضوي م اراف التخإلير ايبداعا ومدى اكتساب الطلاة ل ا؛  ي    لت م ارة 

 .(%22.0بنساة ) المرلاة ابولت

يم الاامس والسةةةةةةادس المرلاة الرابعة فا شطةةةةةةةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة لل ةةةةةةخ فا م ارة ابصةةةةةةالة جايفو

 ةةف السةةادس ال، وبلات طسةةاة لوافرها فا كتاب (% 04.29)ابسةةاسةةييم؛  ي  بلات طسةةاة لوافرها فا كتاب صةةف الاامس 

قد يرجا ىلت شن م ارة ابصالة لرلال بالندرة  ؛نساة، ويرى الاا   شن لوافر هنه الم ارة فا شطةطة الةراية ب نه ال(% 02.42)

شن اطاخاض مسةةةةتوى م اراف ابصةةةةالة قد ىلت ( 2102ششةةةةار الملياو  )كما ر، والاروج عم المألوف، والتخرد، وعمق التخإلي

فمثاًل للويأ طص قرائا ىلت مسر ية ال يمإلم لطايةه شو متابعته فا ال ف بساا  طوًعا ما، يعود ىلت شط ا للتاج ىلت وقت طويأ

 (2103نتيةة ما ما لوصةةلت ىليه دراسةةة الةةةامسةةا )هنه ال لتخقو كثرة الدروس وقلة عدد الل ةةص المتا ة لإلأ درس قرائا.

سةعت ىلت للليأ ابطةةطة التةويمية فا كتاب ش ا لاتا لل ف الرابا ابساسا فا سلطنة ُعمان فا ضوي م اراف التخإلير التا 

 .(%2.2بنساة ) م ارة ابصالة علت المرلاة الرابعةايبداعا ومدى اكتساب التالمين ل ا؛ ىذ   لت 

 



 

 

 

 

 

 

إلجابة عم الس ال الثاطا،  لأ الاا   شطةطة دروس الةراية جميع ا فا كتابا لاتا الةميلة لل خيم الاامس والسادس ول

( طةاطا، موزعة علت م ارف رئيسة وها الطالقة، والمروطة، وابصالة، والتوسا،  م استارجت ٣٩٤ابساسييم، وعددها )

  وذلك لإلأ م ارة علت  دة.الإلتابيم بداعا فا لم اراف التخإلير اي ، والنسا الميويةالتإلراراف

 ميلاتا الةميلة لل ةةةخ افا شطةةةطة دروس الةراية فا كتاب لمهارات الطالقة( التإلراراف، والنسةةا الميوية 3يتضةةمم الةدول )

 .يمابساسي والسادس الاامس

 الخامس ينلغتي الجميلة للصف يكتابالتكرارات والنسب المئوية لمهارات الطالقة في أنشطة دروس القراءة في  1دول ج

 يناألساسي والسادس

 المهارات الفرعية م

 صف السادسال صف الخامسال

 التكرار
 النسبة

 المئوية
 التكرار الرتبة

 النسبة

 المئوية
 الرتبة

لةديم شكار عدد ممإلم مم مرادفاف لخظ  1

 المةروي معيم ورد فا النص

 

20 40.82 % 0 01 40.22% 2 

شكار عدد ممإلم مم مضاداف لخظ لةديم  2

 المةروي معيم ورد فا النص

4 8.16 % 2 2 02.24% 4 

ىعطاي شكار عدد ممإلم مم الةمأ  4

المرلاطة بمعنت شو موقف معيم ورد فا 

 النص

11 22.45 % 2 02 42.21% 0 

استلضار شكار عدد مم ابفإلار المناساة  4

 المةروي لموقف معيم ذكر فا النص

 

5 10.20 % 3 0 4.04% 2 

طرح شكار عدد مم ابسيلة  ول مضمون  2

 النص المةروي

0 1 % 2 0 4.04% 2 

استنااط شكار عدد مم الدروس والعار  2

 المستخادة مم النص

9 18.37 % 4 4 9.42% 3 

  %011 42  % 100 49 المجموع 

 

دروس الةراية لل ةةةخيم الاامس والسةةةادس لطالقة فا شطةةةةطة ل الخرعية م ارافاللوافر لخاوف طسةةةا ( 3يتضةةةك مم الةدول )

 "ىعطاي شكار عدد، و"لةديم شكار عدد ممإلم مم مرادفاف لخظ معيم ورد فا النص المةروي"؛  ي  لوافرف م ارلا ابسةةةةاسةةةةييم

 وقد يُعزى السةةاا فا االهتما مم بةية الم اراف؛  كاربنسةةاة ش ممإلم مم الةمأ المرلاطة بمعنت شو موقف معيم ورد فا النص"

وجود جزي خاا فا شطةةةطة دروس الةراية لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم يُعنت بتنمية  روة ىلت  تيمالسةةابة يمم ارلالب

ت ةةار طلاه مم اسةةتةاباف جديدة وعد  االقيتختك للطلاة مةااًل واسةةًعا لإلبداع لما ي الطالا اللاوية بعنوان " رولا اللاوية"  ي 



 

 

 

 

 

 

التا خل ت ىلت لوافر هنه الم اراف  (2104دراسةة بنا عيست )ما لوصةلت ىليه نتيةة ما هنه ال خقعلت ما لم لعلمه سةابةًا. ولت

 .فا كتاب اللاة العربية لل ف السادس ابساسا مرلخعةبنساة 

ا مم الةدول ) ر ( شن م ارة "طرح شكار عدد مم ابسةةيلة  ول مضةةمون النص المةروي" لم يرصةةد ل ا ش  لإلرا3وياُل ظ شيضةةً

فا  وقد يُعزى الساا ؛اووردف بتإلرار وا د فةل فا كتاب ال ف السادس ابساس ابساسا، شطةةطة كتاب ال ةف الاامسفا 

ر بةةةةةةةإلأ شكار فا فوربما لتوا ،ذلةك ىلت شن هةنه الم ةارة قةد لإلون شعلت مم مسةةةةةةتوى قةدراف الطةالا فا هنه المر لة العمرية

كاطت ابسااب فال ينااا شن ل مأ هنه الم ارة لما ل ا مم شهمية فا ف م النص،  ، ويرى الاا   شطه م ماالتاليةالدراسية  المرا أ

اسةةةةة در ما لوصةةةةلت ىليهنتيةة ما هنه ال ولتخق .ولعويد الطلاة علت التعمق فا مضةةةةمون النص مم خالل طرح شسةةةةيلة ضةةةةمنية

لاة العربية لل ةةف التاسةةا ابسةةاسةةا ال فا شطةةةطة دروس الةراية فا كتابها اطعدا  لوافرالتا خل ةةت ىلت  (2102السةةيابية )

 .بسلطنة ُعمان

( ا:لا يوضك 2فا الإلتا المسةت دفة، لم استادا  التإلراراف، والنسا الميوية، والةدول ) مهارات المرونةلوافر طسةاة  لمعرفة

 ذلك 

 الخامس ينلغتي الجميلة للصف يلمهارات المرونة في أنشطة دروس القراءة في كتاب ةالتكرارات والنسب المئوي 5جدول 

 يناألساسي والسادس

 المهارات الفرعية م

 صف السادسال صف الخامسال

 التكرار
 النسبة

 المئوية
 التكرار الرتبة

 النسبة

 المئوية
 الرتبة

استادا  مخرداف النص فا جمأ  1

 وسياقاف متنوعة

02 24.42 % 4 22 41.29% 0 

2 
 خةماتلالتعاير عم ابفإلار بأساليا 

24 29.22 % 0 22 41.29% 2 

 2 %2.42 2 2 % 2.21 2 اقتراح شفإلار متنوعة مرلاطة بالنص 3

لةديم لخسيراف متنوعة لخإلرة شو موقف  4

 ما ورد فا النص المةروي

22 22.22 % 2 22 41.29% 4 

لةديم طتائج ولوقعاف متنوعة بناًي علت  2

 ش داث لضمن ا النص

02 02.22 % 3 2 2.22% 3 

  %011 22  % 100 22 المجموع 

 

لوافر الم اراف الخرعية للمروطة جميع ا فا شطةةةةةةةطة دروس الةراية لل ةةةةةةخيم الاامس والسةةةةةةادس  (2يتضةةةةةةك مم الةةدول )

م ارة "التعاير عم ابفإلار النسةةةا م ارة "اسةةةتادا  مخرداف النص فا جمأ وسةةةياقاف متنوعة"، و كارابسةةةاسةةةييم. و ظيت بأ

 م ارة "لةديم لخسيراف متنوعة لخإلرة شو موقف ما ورد فا النص المةروي"؛و ،بأساليا ماتلخة"



 

 

 

 

 

 

نه ه ل تم بتنميةفا ال ةةةةخيم الاامس والسةةةةادس ابسةةةةاسةةةةييم لإلررف في ما شطةةةةةطة  ىلت شن دروس الةرايةالسةةةةاا  وقد يُعزى 

 وظيفلوالعااراف، وللليأ ابفإلار، وتخسةةةير المخرداف، الم اراف لدى الطلاة مم خالل ما طُِرح فا الإلتابيم مم شسةةةيلة متعلةة ب

تيك طة ل، وكأ للك ابطةمم ىطةاي الطلاة، وملاكاة العااراف، والتعاير عم ابفإلار بطرق ماتلخةمتنوعة للك المخرداف فا جمأ 

 هنه الم اراف لوافرالتا خل ةةت ىلت  (2102الملياو  )ما ما لوصةةلت ىليه دراسةةة  نتيةةهنه الولتخق . يبداعة افرصةة لطلاةل

 .وف الثال ة العليا مم المر لة االبتدائية بالمملإلة العربية السعوديةلل خ الةراية والملخوظاففا كتا  مرلخعة نساب

ا مم الةدول )و "اقتراح ، و"لةديم طتائج ولوقعاف متنوعة بناًي علت ش داث لضةةةةةمن ا النص" لام ار(   ةةةةةول 2ياُل ظ شيضةةةةةً

شطةةةطة  ىلت شن اهم؛ وقد يُعزى اطاخاض لوافرمناخضةةة، وبنسةةا لوافر ليمابخير تيمعلت المرلا شفإلار متنوعة مرلاطة بالنص"

فإلار المروطة المرلإلزة علت اب غالاًا علتابتعدف طوًعا ما عم المروطة المناثةة مم خيال وفإلر الطلاة، واقت رف  دروس الةراية

التا خل ةةةةةةت ىلت لوافر  (2102دراسةةةةةةة الملياو  )ما لوصةةةةةةلت ىليه  ولتخق هنه النتيةة ما. فا الدرس ةرداوالمعلوماف الو

 .فا كتاب اللاة العربية لل ف ابول الثاطو  مناخضةنساة ب السابةتيم الم ارليم

م لاتا الةميلة لل ةةخي افا شطةةةطة دروس الةراية فا كتاب لمهارات األصااالة( التإلراراف، والنسةةا الميوية 2يتضةةمم الةدول )

 الاامس والسادس ابساسييم.

لغتي الجميلة للصفين الخامس  يالتكرارات والنسب المئوية لمهارات األصالة في أنشطة دروس القراءة في كتاب 6جدول 

 والسادس األساسيين

 المهارات الفرعية م

 صف السادسال صف الخامسال

 التكرار
 النسبة

 المئوية
 التكرار الرتبة

 النسبة

 المئوية
 الرتبة

اقتراح عناويم شخرى لعار عم  1

 مضمون النص المةروي

 

3 04.44 % 4 0 4.24% 3 

لوليد شفإلار غير مألوفة مرلاطة  2

 بموقف شو  دث ورد فا النص

1 1 % 2 0 4.24% 2 

ىبداي الرش   ول الةا ياف وابفإلار  4

 الواردة فا النص

02 31 % 0 21 23.22% 0 

شسيلة الايال المختوح مثأ  )ماذا طرح  4

 لو  لايأ لو  دث كنا  ماذا لو لم (

 

4 01 % 3 4 9.22% 4 

اقتراح ط اياف جديدة غير متوقعة  2

 للنص المةروي

1 1 % 2 1 1% 2 

 2 %09.42 2 2 % 42.22 00 للايص النص المةروي بطريةة جديدة 2

  %011 40  % 100 30 المجموع 

 



 

 

 

 

 

 

لخاوف طسةةةا لوافر الم اراف الخرعية لألصةةةالة فا شطةةةةطة دروس الةراية لل ةةةخيم الاامس والسةةةادس  (2مم الةدول ) تضةةةكي

ةة "للايص النص المةروي بطري، و"ىبداي الرش   ول الةا ياف وابفإلار الواردة فا النص" ابساسييم؛  ي  لوافرف م ارلا

ةراية ىلت شن بعل شطةةةطة دروس ال تيمالسةةابة ليمتما  بالم ار؛ وقد يُعزى السةةاا فا االهبنسةةاة شكار مم بةية الم ارافجديدة " 

قد لعطا الطلاة فرصة ىعمال فإلرهم ولوظيف لةارب م، وهنا ما ششارف ىليه ابدبياف  يمابساسي والسادس الاامس يمفا ال خ

 خقولت ما التخإلير ايبداعا.أ وينّ ( فا كون ىلةا ةة اللرية المطلوبة شما  الطلاة يخعّ 2119فا ايطةار النظر  مثةأ عاةد العزيز )

تاب ك فا مرلخعة نسةةاب السةةابةتيم التا خل ةةت ىلت لوافر الم ارليم (2103دراسةةة العامر  )ما ما لوصةةلت ىليه  نتيةةهنه ال

 .لاتا الةميلة لل ف السادس االبتدائا

ا مم الةدول )كما  فا  "اقتراح ط اياف جديدة غير متوقعة للنص المةروي" لم يرصةةةةةةد ل ا ش  لإلرار ة( شن م ار2ياُل ظ شيضةةةةةةً

ويرى الاا   شن السةةاا فا ذلك قد يُعزى ىلت شن لدريا الطلاة  ؛شطةةةطة دروس الةراية لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم

صةةةةلت ما ما لو نتيةةهنه الولتخق ياًل طوعا ما. علت هنه الم ارة ومراجعت ا ولةديم التانية الراجعة ل م  ول ا قد يتطلا وقتًا طو

لاتا الاالدة المةرر لطالااف الثال  المتوسةةةل بالمملإلة  فا كتاب اطعدا  لوافرهاالتا خل ةةةت ىلت  (2103) مالإلاالدراسةةةة  ىليه

 .العربية السعودية

 ميلاتا الةميلة لل ةةخ افا شطةةةطة دروس الةراية فا كتاب لمهارات التوسااع( التإلراراف، والنسةةا الميوية 2يتضةةمم الةدول )

 .يمابساسي والسادس الاامس

 الخامس ينلغتي الجميلة للصف يالتكرارات والنسب المئوية لمهارات التوسع في أنشطة دروس القراءة في كتاب 7جدول 

 يناألساسي والسادس

 المهارات الفرعية م

 صف السادسال صف الخامسال

 التكرار
 النسبة

 المئوية
 التكرار الرتبة

 النسبة

 المئوية
 الرتبة

ىضافة المزيد مم التخاصيأ لألفإلار  1

 الواردة فا النص المةروي

2 04.44 % 3 02 22.22% 4 

شرح شلخاظ شو عااراف وردف فا  2

 النص

02 41 % 0 02 29.24% 2 

لةديم المزيد مم ابدلة الداعمة لخإلرة  3

 النصشو موقف معيم ورد فا 

03 24.44 % 4 02 40.32% 0 

 3 %9.22 2 2 % 41 02 ىضافة شفإلار جديدة لتناسا ما النص 4

لةديم  لول ىضافية ملتملة لمةإللة ما  2

 وردف فا النص

2 4.44 % 2 3 2.30% 2 

  %011 23  % 100 21 المجموع 

 



 

 

 

 

 

 

لوافر الم اراف الخرعية للتوسا جميع ا فا شطةطة دروس الةراية لل خيم الاامس والسادس ابساسييم.  (2مم الةدول ) تضكي

و ظيت بأكار النسةةةةةةا م ارلا "شةةةةةةرح شلخاظ شو عااراف وردف فا النص"، و"لةديم المزيد مم ابدلة الداعمة لخإلرة شو موقف 

ا ما النص" لوافرف بنسةةةاة كايرة فا شطةةةةطة دروس الةراية ، وكنلك م ارة "ىضةةةافة شفإلار جديدة لتناسةةةمعيم ورد فا النص"

طة بغلا م اراف التوسةا فا شطةةة يملعطا داللة  ةيةية لمراعاة الإلتابويرى الاا   شن هنه النتائج  لل ةف الاامس ابسةاسةا؛

دروس الةراية بةةةةةإلأ عا ؛ وقد يُعزى االهتما  بالم اراف السةةةةابةة ىلت دورها الإلاير فا زيادة الثروة المعرفية لدى الطلاة، مما 

ما ما  تيةةنهنه ال ولتخق .ابفإلار الةديدة، ولةديم ابدلة الداعمة ل اوىضةةةةةةافة  ،والتخسةةةةةةير ،ينما قةدرل م ايبداعية علت التعاير

شطةةةطة دروس الةراية بإلتاب اللاة العربية  فا مرلخعة نسةةاةلوافرها بالتا خل ةةت ىلت  (2102) السةةيابيةدراسةةة لوصةةلت ىليه 

 لل ف التاسا ابساسا بسلطنة ُعمان.

ا مم الةدول )و ، و"ىضةةةةةافة "لةديم المزيد مم ابدلة الداعمة لخإلرة شو موقف معيم ورد فا النص" لام ار ( شن2ياُل ظ شيضةةةةةً

علت الرغم مم  ،مناخضةوبنسةا لوافر  ليمابخير تيمفا المرلا االمزيد مم التخاصةيأ لألفإلار الواردة فا النص المةروي" جايل

ت شن  لاطاخاض لوافرهما ىوقد يُعزى السةةةةاا فا ؛ شهميت ما فا لةةةةةةيا الطلاة علت الال  والتة ةةةةا وىيةاد الللول المناسةةةةاة 

ربما ال يسةتطيعون ممارسة العناصر ايبداعية بةإلأ واسا، ىذ لوجد مرا أ لالية يمإلم لعويد الطلاة  تيمالمر ل اليمه فا طلاةال

ايبداعا  اف التخإليرا؛ ولنلك يتم التركيز علت المسةةتوياف الدطيا والمتوسةةطة دون الوصةةول ىلت المسةةتوياف العليا مم م ارمعلي 

التا  (2103العامر  )هنه النتيةة ما ما لوصةةلت ىليه دراسةةة  ولتخق. يم ب ةةورة كايرةابسةةاسةةي والسةةادس الاامس يمفا ال ةةخ

 كتاب لاتا الةميلة لل ف السادس االبتدائا. خل ت ىلت لوافرهما بنساة مناخضة فا

توافر مهارات التفكير اإلبداعي في أنشااااطة دروس القراءة في كتات لغتي الجميلة بسااااالطنة ُعمان باختالف  نساااابةاختالف  -

 الصف الدراسي

لإلجابة عم السة ال الثاطا استاد  الاا   اختاار "ز" للمةارطة بيم طساتيم مستةلتيم، ولمت المةارطة بيم النساة الميوية بطةطة 

مس ابسةاسةا ما النسةاة الميوية بطةةطة دروس الةراية بإلتاب ال ةف السةادس ابسةةاسا فا دروس الةراية بإلتاب ال ةف الاا

( عند مسةةةتوى 0992كأ م ارة مم م اراف التخإلير ايبداعا، ولمت مةارطة قيمة "ز" الملسةةةوبة ما قيمة "ز" الةدولية الاالاة )

 ( يتضمم ذلك.2(، والةدول )2103)النا ان،  1912داللة 

والنسب المئوية وقيمة اختبار "ز" للمقارنة بين النسب المئوية لمهارات التفكير اإلبداعي في أنشطة دروس  اراتالتكر 8الجدول 

القراءة في كتات لغتي الجميلة للصف الخامس األساسي وأنشطة دروس القراءة في كتات لغتي الجميلة للصف السادس األساسي 

 بسلطنة ُعمان

 قيمة "ز" الداللة اإلحصائية

 صف الخامسال صف السادسال

مهارة التفكير 

 اإلبداعي
 النسبة

 المئوية

 التكرار

 النسبة

 المئوية

 التكرار



 

 

 

 

 

 

 الطالقة 49 22.69% 32 15.84% 1.77 غير دالة ى  ائيًا

 المروطة 77 35.65% 85 42.08% 1.35- غير دالة ى  ائيًا

 ابصالة 30 13.89% 31 15.35% 0.42- غير دالة ى  ائيًا

 التوسا 60 27.78% 54 26.73% 0.24 غير دالة ى  ائيًا

 

( شطه ال لوجد فروق ذاف داللة ى  ةةائية بيم النسةةا الميوية لةميا م اراف التخإلير ايبداعا الرئيسةةة فا 2يتضةةك مم الةدول )

قيمة "ز" الةدولية وذلك بن قيم "ز" الملسةةوبة جايف شقأ مم يم؛ ابسةةاسةةي والسةةادس الاامس يمشطةةةطة دروس الةراية لل ةةخ

طسةةاة  (، وهنا يعنا شن هنه الم اراف لتإلرر بةةةإلأ متسةةق فا الإلتابيم، وشن1912(، وها غير دالة عند مسةةتوى )0992الاالاة )

 لوافر م اراف التخإلير ايبداعا ال لاتلف باختالف ال ف الدراسا.

ال ةةةف السةةةادس ابسةةةاسةةةا مم خالل العرض وعلت الرغم مم ارلخاع لإلراراف الم اراف فا ال ةةةف الاامس ابسةةةاسةةةا عم 

وقد يُعز  السةةةاا فا ذلك ىلت شن طلاة ال ةةةخيم الاامس والسةةةادس  .طسةةةات ما متةاربة لظأ ؛السةةةابق للنتائج فا السةةة ال السةةةابق

اطية(، ( سنة، وفا المر لة الدراسية طخس ا )الللةة الث02-01ىذ لتراوح شعمارهم مم ) ؛ن فا المر لة العمريةوابساسييم متةارب

شهداف لدريس الةراية الواردة فا و يةة معايير اللاة العربية ال ةةةةةادرة عم وزارة التربية والتعليم  جايف ،وبايضةةةةةافة ىلت ذلك

 ( متةاب ة ومتخةة ىلت  د كاير.2102بسلطنة ُعمان )

 :توصيات الدراسة. 5

 يألا فا ضوي ما لوصلت ىليه الدراسة مم طتائج؛ لوصا الدراسة اللالية بما 

زيادة ابطةةطة المةتملة علت الم اراف الخرعية التا وردف بنساة مناخضة شو التا لم لرد؛ لترلةا ىلت طساة التوافر ال سيّما . 0

 م اراف ابصالة.

. لخت طظر الةائميم علت لأليف المناهج ىلت مراعاة التوازن والةةةةةةمول بيم م اراف التخإلير ايبداعا الرئيسةةةةةة والخرعية عند 2

 بناي شطةطة دروس الةراية.

. االسةةةةةتخادة مم قائمة م اراف التخإلير ايبداعا التا لوصةةةةةلت ىلي ا هنه الدراسةةةةةة عند بناي شطةةةةةةطة دروس الةراية للمر لة 4

 االبتدائية.

 :قائمة المراجع. 6

 المراجع العربية: . 1.6

والتطايق. دار المسةةةةةةيرة للنةةةةةةةر والتوزيا (. لعليم التخإلير  النظريةة 2112شبو جةادو، صةةةةةةالك ملمةد؛ طوفةأ، ملمةد بإلر )

 والطااعة.



 

 

 

 

 

 

 (. مدخأ ىلت لدريس م اراف اللاة العربية. دار الاداية طاشرون وموزعون.2101شبو مالا، سميك )

 ميداطية. دار صخاي. -(. التخإلير الناقد وايبداعا دراساف طظرية2102الارقعاو ، جالل عزيز فر ان )

نمية م اراف التخإلير ايبداعا لدى طلاة ال خوف ابساسية ابولت. دار شسامة للنةر (. ل2104بنا خالد،  سم ظاهر )

 والتوزيا.

(. درجة لوافر م اراف الةراية الناقدة فا ابطةةةةةةطة اللاوية لدروس الةراية فا كتاب اللاة 2102بنت زكريا، طور  خيظة )

 منةورة[. جامعة السلطان قابوس. العربية لل ف السادس ابساسا بسلطنة عمان ]رسالة ماجستير غير

(. درجة لضةميم كتاب اللاة العربية لل ةف السادس ابساسا لم اراف الةراية 2104بنا عيسةت، ملمد رضةا عاد الناا )

 ايبداعية ودرجة اكتساب الطلاة ل ا ]رسالة ماجستير غير منةورة[. جامعة اليرموك. 

تاب المطالعة والن ةوا لل ف ابول المتوسل فا العراق لم اراف (. درجة لضةميم شسةيلة ك2102الايالا، علا جمال )

 التخإلير ايبداعا ]رسالة ماجستير غير منةورة[. جامعة مل الايت.

 (. دار الخإلر.2(. شساليا الإلةف عم الموهوبيم والمتخوقيم ورعايت م )ط.2112جروان، فتلا عاد الر مم )

 تخوق وايبداع. دار الخإلر.(. الموهاة وال2102جروان، فتلا عاد الر مم )

 (. دار الإلتاب الةامعا.2(. لنمية م اراف التخإلير ايبداعا مم خالل المناهج الدراسية )ط.2112جمأ، ملمد ج اد )

 (. لعليم التخإلير. مإلتاة الةةير .2119اللار ا، ىبراهيم ش مد )

لةائمة علت طظرية النكاياف المتعددة فا دعم (. ش ر اسةةتادا  بعل ايسةةتراليةياف التدريسةةية ا2102 سةةيم، عادل ش مد )

شطةةةةةطة شركان العملية التعليمية ولنمية التخإلير ايبداعا وااللةاه طلو المدرسةةةةة لدى لالمين مدارس التعليم المةتمعا. 

 .22-0(، 91)24مةلة كلية التربية، 

 والتوزيا.(. التخإلير ايبداعا. عالم الإلتا اللدي  للنةر 2103 مادطة، برهان ملمود )

 (. م اراف التعلم والتخإلير. زمز  طاشرون وموزعون.2102اللويةا، خليأ بم ىبراهيم، والازاعلة، ملمد سلمان )

(. المن أ العنب فا لدريس م اراف الةراية والإلتابة ريية لطويرية  طظرية لةةةةاي ةةةية 2119الرامينا، فواز بم فتك م )

 ولطايةية. دار الإلتاب الةامعا.

 (. التخإلير وشطماطه. دار المسيرة.2102رعد م د ، وعاد الإلريم، س ت ىبراهيم ) رزوقا،

(. لةييم شطةطة دروس الةراية بإلتاب اللاة العربية لل ف التاسا ابساسا بسلطنة عمان 2102السةيابية، فاطمة بنت ش مد )

 ن قابوس.فا ضوي م اراف الةراية ايبداعية ]رسالة ماجستير غير منةورة[. جامعة السلطا



 

 

 

 

 

 

(. للليأ ابطةل التةويمية فا كتاب )ش ا لاتا( لل ف الرابا ابساسا فا سلطنة عمان 2103الةامسا، وفاي بنت سالم )

 فا ضوي م اراف التخإلير ايبداعا ومدى اكتساب التالمين ل ا ]رسالة ماجستير غير منةورة[. جامعة م لة.

لتةويمية فا كتاب لاتنا الةميلة لل ف الرابا ابساسا فا ضوي (. للليأ النةاطاف ا2101شيا العيد، وسا   سم )

 م اراف التخإلير ايبداعا ومدى اكتساب الطلاة ل ا ]رسالة ماجستير غير منةورة[. الةامعة ايسالمية.

امعا التعلم الانائا. المإلتا الة (. لنمية التخإلير ايبداعا للطالب فا ضوي ىستراليةياف2100صةالك، شسةماي زكا ملمد )

 اللدي .

(. فاعلية برطامج مةترح فا لنمية م اراف لدريس التخإلير ايبداعا الناقد لمعلما اللاة العربية 2102الطيةا، بةدو  ش مد )

 .022-002(، 022وش ره علت الإلتابة ايبداعية لدى لالمينهم. مةلة الةراية والمعرفة، )
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 :ملخص الدراسة

أسهمت المرأة السعودية بدور فعال في نهضة مجتمعها، وحققت الكثير من اإلنجازات في شتى الميادين وفي زمن قياسي  لقد

لتكون شريًكا فاًعا في عملية التنمية بمفهومها الشامل. حيث أتاح لها المجتمع فرصة المشاركة في العديد من الميادين في 

 القطاعين الحكومي واألهلي.

: هل هناك أثر ذو داللة إحصائية لمستوى التمكين التراكمي للمرأة التاليل البحث سنحاول اإلجابة على التساؤا ومن خالل هذ

 في نسبة مشاركتها في الوظائف الهندسية في المملكة العربية السعودية؟

الوظائف  فيالحصول على حقوقها  فيالمنهج الوصفي التحليلي كإطار عام للوصف وتحليل تمكين المرأة العاملة  واستخداموتم 

الهندسية، باإلضافة إلى محاولة استخدام المنهج االستقرائي في صياغة السيناريوهات والتصورات المرتقبة حول اآلثار التي 

 .الوظائف الهندسية فيالحصول على حقوقها  فيستخلفها تمكين المرأة العاملة 

كأداة للدراسة. وتمثلت الحدود  الرئيسيةبة مشاركة المرأة في الوظائف الهندسية تمثل نس التيبعض التقارير  على االعتمادوتم 

 -المهندسين -المديرين -على عينة من القياديات )وكيالت القطاعة والحدود البشرية بالسعودي القطاع الحكوميالمكانية للبحث 

 القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية. يالعمال( ف

الدراسة تم بناء نموذج قياسي باستخدام بيانات زمنية مقطعية. أظهرت الدراسة أن مؤشر التمكين التراكمي كان ولتحقيق هدف 

موجبا ومعنويا على المستوى الكلي لعينة الدراسة، وعند تقسيم الدول حسب مجموعات الدخل، تبين أنه في دول الدخل المرتفع 

 .مرأة السعودية على مشاركتها في الوظائف الهندسيةهناك أثر إيجابي ومعنوي للتمكين التراكمي لل

 ة، المرأة العاملة، الوظائف الهندسية، المملكة العربية السعودية.تمكين المرأ الكلمات المفتاحية:

 

 

 

mailto:shadi_melebari@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Empowering Working women to Obtain their Rights in Engineering Jobs in the Kingdom 

of Saudi Arabia 

 

Abstract: 

Saudi women have played an active role in the renaissance of their society, and have made many 

achievements in various fields in record time to be an effective partner in the development 

process in its comprehensive sense. The society gave her the opportunity to participate in many 

fields in the governmental and private sectors. 

Through this research, we will try to answer the following question: Is there a statistically 

significant effect of the level of cumulative empowerment of women on the percentage of their 

participation in engineering jobs in the Kingdom of Saudi Arabia? 

The descriptive analytical approach was used as a general framework for describing and 

analyzing the empowerment of working women in obtaining their rights in engineering jobs, in 

addition to an attempt to use the inductive approach in formulating scenarios and expected 

perceptions about the effects that empowering working women will have in obtaining their rights 

in engineering jobs. 

It was relied on some reports that represent the percentage of women's participation in the main 

engineering jobs as a tool for the study. The spatial boundaries of the government sector research 

in Saudi Arabia and the human boundaries were represented on a sample of leaders (sector 

agents - managers - engineers - workers) in the government sector in the Kingdom of Saudi 

Arabia. 

To achieve the aim of the study, a standard model was built using cross-sectional time data. The 

study showed that the cumulative empowerment index was positive and moral at the total level 

of the study sample, and when dividing countries by income groups, it was found that in high-

income countries there is a positive and moral impact of the cumulative empowerment of Saudi 

women on their participation in engineering jobs.  

Keywords: Empowerment of women, working women, engineering jobs, Saudi Arabia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  :المقدمة 1.

ض ساهمت المرأة في مجااالت متنوعاة فاي الهندساة فاي التااريي الحاديث والقاديم، وعاادة ماا يكاون تمثيال المارأة مانخف

ولقد نشأت العديد من المنظمات والبرامج لفهم ذلك التمثيال  سواء على المستوى العملي أو المستوى البحثي في مجاالت الهندسة.

تاريي مساهمة المارأة فاي مجااالت الهندساة يسابق تطاور مهناة حيث يشهد التغلب عليه. وكيفية المنخفض والتفاوت بين الجنسين 

ثاال هيباتيااا فااي عين مالهندسااة كمهنااة، فقباال أن تكااون الهندسااة مجااال مخصااا سااعت بعااض النساااء ليااتم االعتااراف بهاان كمختاار

بعاد المايالد( والتاي لهاا الفضال فاي اختاراع المكثااف أو الهيادروميتر،  515 حتاى 073أو  053اإلسكندرية )في الفترة بين عاام 

تادريب مهناي فاي الرياضايات أو  مال الهندساي كاانوا عاادة يحصالوا علاىوفي القرن التاسع عشر فاإن النسااء الالتاي مارسان الع

 العلوم.

ل مباارمج حاسااو  فااي التاااريي، حيااث طااورت باارامج آللااة تشااارل  باباااج التحليليااة. ووضااعت القواعااد آدا لااوفاليأ أو

ميالديًاا  1151 - 1115األساسية للغات البرمجة الحديثة، وقد كرمت بإطالق اسمها على لغة أدا، وقد عاشت آدا فاي الفتارة باين 

رل  بابيج فاي تصاميم المحارك التحليلاي والاذي جعال لهاا الفضال وقد تعلمت الرياضيات بنفسها قبل أن تبدأ في االشتراك مع تشا

( 1210-1155في تصميم أول برنامج حاسوبي في التاريي. ودرسات المهندساة والمخترعاة البريطانياة هرثاا مااركأ أيرتاون )

 الرياضيات في جامعة كامبريدج في فترة الثمانينيات من القرن التاسع عشر.

ا  وأصابا 1230-1150إيميلي وارين رويبلنج ) ( والتي تولات إنشااء جسار باروكلين بعادما أصابا زوجهاا مريًضاا باداء الغاو 

طريًحا للفراش، حيث قامت بدور المراقب والمساعدة والمراسلة والمهندسة خالل ما تبقي مان تصاميم الجسار، وإلخالصاها فاي 

 .1110و ماي 15في  افتتاحهتصميم الجسر كانت هي أول من عبر جسر بروكلين بعدما تم 

النسااء المهندساات األوائال فاي أوروباا حياث تخرجات مان جامعاة  إحادى( هاي 1270-1117إلي ا ليونيدا زامفيرسكو)

، وفاي بادايات القارن العشارين تام االعتاراف بنسااء قالئال فاي ممارساة بعاض المجااالت الهندساية 1211برلين للتكنولوجيا عام 

من الرجال. وكانت ألايأ بياري أول امارأة فاي أوروباا تتخارج بدرجاة علمياة فاي وكان يُنظر إليهن كالعجائب من قِبل نظائرهن 

 .إيرلندامن الجامعة الوطنية في  1231الهندسة في عام 

وبدخول الواليات المتحدة الحر  العالمية الثانياة سابب ذلاك نقاا حااد فاي المواهاب الهندساية فاي الابالد نتيجاة لتوجاه 

شركة جنرال إلكتريك مباشرة بعمل تدريب هندساي للنسااء الحاصاالت علاي درجاات علمياة الرجال إلي القوات المسلحة، قامت 

الهندساة وقامات  فاي في الرياضيات والفي ياء وأيًضا قامت شركة كورتيأ رايت بتصاميم برناامج هندساي لتأهيال النسااء للعمال

و جامعاة بياردو وجامعاة والياة بنسالفانيا  باالشتراك مع العديد من المؤسسات مثل جامعاة تكسااف فاي أوساتن وجامعاة مينيساوتا

امرأة باالشتراك فيه، واستمر تدريأ المانهج لمادة عشارة أشاهر وركا  علاي  033بعمل منهج هندسي يتم تدريسه للنساء وقامت 

 تصميم وإنتاج الطائرات.

درجاة علمياة مان معهاد ماساتشوساتأ  علاى( هي أول مهندسة كهربائية قامت بالحصاول 1252-1110إديث كالرك )

، وكانت أول امرأة يتم توظيفها في وظيفة مهنية كمهندسة كهربائية في الواليات المتحدة وأول أساتاذة 1211للتكنولوجيا في عام 

ي إيجااد اآللة الحاسبة الرسومية والتي يتم اساتخدامها فا باختراعجامعية للهندسة الكهربائية في جامعة تكساف في أوستن وقامت 

 خصائا خطوط نقل الطاقة الكهربائية.



 

 

 

 

 

 

 

فاي العشارينيات والثالثينياات فاي القارن الماضاي  [( وكانت تُعرف بالسيدة إيديسون1270-1117بيوال لويأ هنري ) 

اختراع مبتكر، وكانت دائمة العمل فاي  113ونُسب إليها أكثر من  اختراعبراءة  52حيث قامت بتسجيل  اختراعاتهاوذلك لكثرة 

 بااختراعقامات بتأسايأ شاركتين حياث قامات  1215نيويورك في عام  إلى انتقلتتحسين األشياء لكي تُستخدم بسهولة، وبعد أن 

( تام 1330-1211هناك، وهي المؤسسة لشركات هنري أمبريال وباراساول باي إل هناري. كااثيلين مكناولتي ) اختراعاتهابعض 

لكتروني، حيث بدأ معهد جورجيا التقني في تسجيل الطالباات لدراساة الهندساة المبرمجات ألول حاسو  إ إحدىلتكون  اختيارها

-1151هاي إيلاين ساوالوا ريتشااردز ) 1170، ومعهد ماساتشوستأ للتكنولوجيا قام بتخريج أول طالباة فاي عاام 1251عام في 

 .1271(، بينما بدأت جامعة بولي التقنية في باريأ بتسجيل الطالبات للدراسة في عام 1211

 

 مشكلة البحث  1.1.

واجهت المملكة العربية السعودية العديد مان التحاديات مان أجال نقلاة مان مجتماع تساودي العنصارية والتفرقاة والتمييا ، 

وتحكمه العادات والتقاليد التي ترك  على حماية الفارد ذكاًرا أو أنثاى إلاى مجتماع ناامه تساودي العدالاة االجتماعياة والمشااركة باين 

 ذكوًرا وإناثًا لإلسهام في دفع تنمية المجتمع السعودي.أبنائه 

ت في شتى الميادين وفي زمان وقد أسهمت المرأة السعودية بدور فعال في نهضة مجتمعها، وحققت الكثير من اإلنجازا

ديد من المياادين فاي حيث أتاح لها المجتمع فرصة المشاركة في الع ية بمفهومها الشامل.لتكون شريًكا فاًعا في عملية التنم قياسي

القطاعين الحكومي واألهلي. ويرجع ما حققته المرأة السعودية من نجاحات إلى إصرارها على أن تكون عنصًرا مهم ً وفعاًل فاي 

مسيرة عجلة التنمياة فاي مجتمعهاا، ويعاود نجااح المارأة إلاى إدراك الدولاة الساعودية ألهمياة مشااركتها، حياث إنهاا تمثال نصاف 

 .يمكن تحقيق أي تنمية إذا ما كان نصف المجتمع معطًل أو مهمًشاالمجتمع، وال 

معرفاة أسابا   ومان المهام جاداً  ،السعودية من تادني نسابة مشااركتها فاي الوظاائف الهندسايةحيث تعاني المرأة العربية 

، ي الوظاائف الهندسايةهنااك عوامال كثيارة تاؤثر فاي عادم المشااركة النساائية فالماؤثرة فيهاا. فانخفاض هذي المشاركة والعوامل ا

تستدعي بعض المهن كالهندسة العمل في المكتب والميدان على حد  السواء وهي نوعا ما من األعماال التاي قاد تكاون شااقة  فمثالً 

، فهذي المهنة تتطلب الوقوف لفتارات طويلاة فاي سااعات الظهيارة الحارقاة أو الصاباحات ’الضعيفة‘على المرأة نظراً إلى بنيتها 

عادم المسااواة باين  إلاى باإلضاافة” الواحادكما أن عمل المهندف بصفة عامة يستوجب السفر المتكرر خاالل األسابوع  الممطرة،

الجنسين في هذا المجال، وساعات العمل الطويلة، وجداول العمل غير المرنة". ومن العوامل الهامة والتي لم يتم تناولها بالبحث 

فمع ت ايد االهتمام بتمكاين المارأة ككال وردم الفجاوة  .والتحليل بشكل وافر أثر تمكين المرأة في مشاركتها في الوظائف الهندسية

فالمرأة المتمكنة صحياً، وتعليمياً، واقتصاادياً،  ،جندرية، من المهم دراسة أثر تمكين المرأة في مشاركتها في الوظائف الهندسيةال

الوظاائف الهندساية. ومان جاناب آخار، فاإن عادم  فاي نسابة انضامامها ت دادقادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها، وبالتالي  ،وسياسياً 

 ،العديد من الجوانب لصالا الرجال من الممكن أن يؤدي إلى ضعف مشاركة المرأة في الوظائف الهندسيةالمساواة الجندرية في 

 ومن هنا تتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة .وع وف المرأة عن العمل

 عن السؤال اآلتي:

لوظاائف الهندساية فاي المملكاة هل هناك أثر ذو داللة إحصاائية لمساتوى التمكاين التراكماي للمارأة فاي نسابة مشااركتها فاي ا - 1

 العربية السعودية ؟



 

 

 

 

 

 

 

 أهمية البحث 2.1.

بصفتها شاريكة  الرجال فاي العملياة التنموياة، إذ  المرأةإن من أبرز عناوين الدراسات الحديثة هي دراسات حول عمل  

 تكمن أهمي ة هذي الدراسة في اآلتي:

 موضوع البحث  - 1

 فاايل علااى حقوقهااا الحصااو فاايالعاملااة  ن الماارأةتتناااول المشاااكل التااي تمكاااث التااي يُعااد هااذا البحااث ماان أوائاال األبحاا

ع أهم  المشاكل التي في حدود علم الباحث، كما يعطي الموضوع الباحث فرصةً الستطالالوظائف الهندسية في القطاع الحكومي 

 والخروج بمجموعة من التوصيات. الحكوميالعاملة في القطاع تواجه المرأة السعودية 

 الجامعات والمكتبات: - 2

يُمكن أْن يُشكل  هذا البحث أيضاً مصدرا مهماً للباحثين في هذا المجال إضافة إلى إثاراء المكتباة العربياة بدراساة تكاون 

قة.  نقطة انطالق لدراسات جديدة متعم 

 القطاع الحكومي الهندسي فيرة شئون المرأة وزا .3

بالتعااون ماع السالطة التشاريعية  شاوون المارأة فاي القطااع الحكاومي الهندسايحاث المجاال أماام وزارة قد تفتا نتائج الب

، والتعارف علاى أهام  المارأة العاملاة فاي الوظاائف الهندساية فاي القطااع الحكاوميإلعادة النظر في القوانين بالوقوف علاى واقاع 

الصادد، تخارج بمجموعاة مان التوصايات ميدانياة فاي هاذا خالل اجراء دراسات  هذا المجال وذلك من في المشاكل التي تواجهها

   ت في الوظائف الهندسية في القطاع الحكومي. تالعامالمي وتقوم برفعها تباعاً إلى المؤس سة التشريعية لسن  قوانين  تح

 الهندسي:المجال  فيالسعودية  المرأة .4

فااي تشااخيا واقااع عماال الماارأة  ت تسااهمُ يسااعى الباحااث ماان خااالل هااذي الدراسااة للوصااول إلااى مؤشاارات للخااروج بتوصاايا .1

العديند منن النقنا   فنيويمكنن تلخنيص امهمينة  الحكاوميفي القطااع  الهندسيةوأسبا  انخفاض إسهامها في الوظائف  السعودية

 التالية:

 المجال الهندسي التي تشكل المرأة السعودية عنصًرا أساسي ًا فيها. فيإبراز اهتمام الدولة بتنمية الموارد البشرية  - 1

 تنبع أهمية هذي الدراسة من أهمية دور المرأة في الوظائف الهندسية للمجتمع السعودي.  - 1

 إبراز مشاركة المرأة مع الرجل في الوظائف الهندسية في تنمية المجتمع.  - 0

 .هندسيةندرة الدراسات في مجال تمكين المرأة من المشاركة المجتمعية من خالل التعليم والعمل في الوظائف ال - 5 

 الرد على االدعاءات التي تهمش مشاركة المرأة السعودية في الوظائف الهندسية.  - 5

 توضيا إسهامات المرأة السعودية في ميادين العلم والعمل. - 0 

 

 أهداف البحث  .3.1

الوقوف على مجاالت تفعيل دراسة سـبل معالجة التحديـات التـي تواجه المرأة العاملــة فــي المجـال الهندســي، عبر   - 1

 سياسات إدماج احتياجات المرأة وضمان استدامتها في القطاع الهندسي.

 .التركي  علـى تقدم مشـاركتها واستدامة حضورها فــي مؤسسات القطاع الهندسي العام والخا  - 1



 

 

 

 

 

 

 

لعمل ودور الجمعيات المهنية على بيان ما هو متاح من فر  عمل واعدة في مجال العمل الهندسي، واحتياجــات ســوق ا - 0

 هـذا الصعيد.

 

 فرضيات الدراسة: .4.1

 الفرضية الرئيسة: -أ 

 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمستوى التمكين التراكمي للمرأة في نسبة مشاركتها

 .الوظائف الهندسيةفي 

 الفرضيات الخاصة بالمتغيرات الضابطة:

 .في الوظائف الهندسية المرآيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنسبة مشاركة   -1

 .العاماإلناث في التعليم  مشاركة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنسبة  - 1

 .اإلناث مهنيا في الوظائف الهندسيةمشاركة لنسبة  . ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية0

 

 منهجية الدراسة .1.1

ار عام للوصف اإلشكال المطروح وتبعا لطبيعة الدراسة اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي كإطلإلجابة على 

باإلضافة إلى محاولة استخدام المنهج االستقرائي  ،الوظائف الهندسية فيل على حقوقها الحصو فيالعاملة  وتحليل تمكين المرأة

 فيل على حقوقها الحصو فيالعاملة  تمكين المرأةالتي ستخلفها في صياغة السيناريوهات والتصورات المرتقبة حول اآلثار 

 .الوظائف الهندسية

 

 أدوات الدراسة  .1.1

 الرئيسيةتمثل نسبة مشاركة المرأة في الوظائف الهندسية  التيتقارير الفقد اعتمدنا في هذي الدراسة على بعض 

تابعا، بينما تم اعتبار متغير تمكين المرأة متغيرا مستقال، وذلك بهدف تقدير أثر تمكين المرأة  للدراسة وبالتالي تم اعتباري متغيراً 

 في مشاركتها في الوظائف الهندسية.

 

 حدود البحث: .1.1

العاملة في الحصول  من خالل التعرف على تمكين المرأة تتحدد الحدود الموضوعية للبحث الحاليالحدود الموضوعية:  - 1

 .الوظائف الهندسية على حقوقها في

 بالسعودية. تصر هذا البحث على القطاع الحكومييق الحدود المكانية: - 2

القطاع  العمال( في -المهندسين -المديرين -يقتصر هذا البحث على عينة من القياديات )وكيالت القطاع الحدود البشرية: - 3

 السعودية.المملكة العربية ب الحكومي

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اإل ار النظري والدراسات السابقة: .2

 :مفهوم تمكين المرأة وقياسه - 1

في تمكين المرأة، وتقسيمها إلى عوامل اقتصادية، وعوامل  المؤثرةحاولت أغلب النظريات االقتصادية تحديد العوامل 

تتقاطع فيها شخصية المرأة، والعائلة، والمجتمع، والمناخ  ،غير اقتصادية، مع التنبيه إلى أن تمكين المرأة عملية متعددة األوجه

(  وهي متغير كامن، من غير الممكن مالحظته وقياسه بشكل مباشر وإن تمكين 1310كاتري،  االقتصادي والسياسي وقال )

ذات  االقتصادية وغير االقتصاديةالمرأة عملية متعددة األوجه وغير قابلة للحصر، ويجب دراسة األهمية النسبية للعوامل 

العالقة بتمكين المرأة، لكن من المهم االنتباي إلى أن األبحاث التجريبية على تمكين المرأة أوضحت أن مفهوم تمكين المرأة 

 .يعاني من مشاكل

( بأن تمكين المرأة هو تع ي  سلطة المرأة في المجاالت االقتصادية، واالجتماعية، Kathri, 2013وعرف )

المتالك الم يد من األصول، والقدرات، ما يمكنها من عمل  ه عن طريق إيجاد فر  أكثر للمرأةكن تحقيقوالسياسية، ويم

 ،محمدوعرف ) ،االختيارات، لنقلها إلى إجراءات أو نتائج مرجوة فإن عملية تمكين المرأة هي العملية التي تصبا المرأة

ر في عالقات القوة في حياتها، فتكتسبها الثقة بالنفأ والقوة في ( من خاللها فرديا وجماعيا واعية بالطريقة التي تؤث1312

التصدي، لعدم المساواة بينها وبين الرجل، وهذا تعريف عام لجميع جوانب عملية تمكين المرأة. ومن هنا فإن تمكين المرأة 

يدعم المشاركة. وتعد يهدف إلى تشجيع النساء على معرفة حقوقهن، وواجباتهن، والعمل على النهوض بهن، فالتمكين 

الجمعيات التنموية النسائية شريكاً أساسياً في عملية تمكين المرأة، من خالل أنشطتها، وبرامجها التنموية التي تقدمها للفوات التي 

 تتعامل معها.

، وتمكين المرأة، مصطلحان يتحقق أحدهما بتحقق اآلخر، ويمكن القول: إنهما وجهان لعملة بين الجنسينإن  المساواة 

م الوصول إلى التنمية وبالتالي تأخير عملية التنمية، أو عد يؤدي إلى عدم تمكن المرأة، بين الجنسينواحدة، ألن عدم المساواة 

ة. وقد أجمعت غالبية الدراسات الحديثة الخاصة بتمكين المرأة أن زاد تمكين المرأ بين الجنسينفكلما تقلصت الفجوة المستدامة 

مؤشرات التمكين ال تخرج عن أربعة جوانب، هي: الجانب التعليمي، والجانب االقتصادي، والجانب الصحي، والجانب 

راسة ألخرى، ومن . ولكل من هذي األبعاد األساسية مؤشرات فرعية كثيرة تختلف من د1311السياسي منظمة العمل الدولية، 

 تحليل آلخر.

 العاملة بأنه للمرأةمفهوم التمكين  (Lamis, 2005وصرح )

 ضمانات حقوق اإلنسان في حياة مديدة وصحية ومستوى معيشي الئق وتعليم -

 مناسب وفر  عمل منتج وتوسيع جميع الخيارات اإليجابية لإلنسان.

 أشكال العنف والتميي  ضدعدم التميي  على أساف النوع االجتماعي ومنع جميع  -

 الحق في التنمية لكل الناف. المرأة

 االستفادة من العولمة التي جاءت نتيجة تمكن الناف من العلم والمعرفة وتقدم -

 االتصاالت وتدفق رؤوف األموال.

 .والتمكين في بعدي اإليجابي اإلنساني يعني جعل اإلنسان قادًرا على المشاركة الفاعلة -



 

 

 

 

 

 

 

 البشرية واالستفادة من نتاجاتها وهو محور التنمية وجوهرها وليأ فقط أداتها.في صنع التنمية  -

 الخصائص الرئيسة للتمكين - 1

يمكن بلورة مجموعة من الخصائا التي تمثل سماته األساسية التي تمي ي من المفاهيم األخرى التي لها عالقة به 

 :وفيما يلي بعض تلك الخصائا

 وتأثير يرتبط بالقدرات واإلمكانات.التمكين قوة وسلطة   - 1

 التمكين حرية وإبداع.  - 1

 التمكين هدف من أهداف رعاية ومقابلة الحاجات اإلنسانية.  - 0

 يتوقف التمكين على اإلطار الثقافي والقيمي ورأف المال االجتماعي في المجتمع. - 0 

 األداء. يرتبط التمكين بالمبادرة والجودة والمسؤولية الكاملة في  - 5

 إقناع الذات واآلخر بالقدرة على التمكين. - 5 

 وسيلة لتحقيق األهداف المجتمعية ومؤشرات لعائد التنمية والرعاية اإلنسانية. - 0 

 وسيلة للعدالة ومحاربة الفساد، وزيادة الثقة والتضامن االجتماعي.  - 7

 أنواع التمكين وخصائصه الرئيسة - 3

عن تقسيم للتمكين ذاته من خالل  ن وضع تعريف للتمكين نجد أن بعضهم قدم تعريفات عبارةفي إطار محاولة الباحثي

المشاركة، والتمكين من خالل اإلسهام في اتخاذ القرار والمشاركة في تحمل  تقسيمه إلى عدد من األنواع مثل؛ التمكين بواسطة

منه االنتماء من أهداف الجماعة ومصالا المجتمع، ويستنتج المسؤولية، والتمكين من خالل زيادة الشعور باالنتماء مع ما يتض

من ذلك أن عملية التمكين ال يمكن بأي حال أن تتم دون مقومات المشاركة والتفاعل واالنتماء الذي ينسجم مع الشعور 

دي وكل منهما مكمل لآلخر بالمسؤولية وتحقيق األهداف، أي أن التمكين يقود الفرد إلى الشعور باالنتماء المعنوي واالنتماء الما

 امنواع الرئيسة للتمكين على النحو التالي: ويمكن بشكل عام حصر

ن في القضايا المجتمعية، مع تأكيد دور الفرد في تكوين القيم دف إلى زيادة نسبة مشاركة المواطويهالتمكن االجتماعي:   -أ 

على إتاحة فر  الوصول إلى  التمكين في التعليم والعمل اإليجابية، سواء على مستوى المرأة السعودية من التهميش إلى

 الخدمات وتحقيق االحتياجات الضرورية التي تساعد على إحداث التوازن في مسؤولية األفراد وتدعيم دورهم التنموي.

ويهدف إلى تفكيك وإزالة حالة التبعية التي يشعر بها األفراد نتيجة لعدم حصولهم على الفر   ب  التمكن االقتصادي:

المتساوية في الحياة، ومن ثم فالتمكين االقتصادي يهدف إلى ضمان حصول المواطنين على فر  عمل متساوية، ومدى 

 ية األفراد في العملية اإلنتاجية داخل المجتمع.استفادة المجتمع من عائد المشاركة في التنمية، باإلضافة إلى ضمان فاعل

خالل زيادة نسبة تمثيل أصحا   ويتمثل في تع ي  مشاركة المواطنين في العملية السياسية، منالتمكين السياسي: -ج  

 ي المؤسساتنسبة المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني، والتمثيل الحقيقي ف المصلحة الحقيقيين في مواقع اتخاذ القرار، ورفع

 التشريعية والشعبية.

ويهدف إلى ضمان وعي المواطنين بحقوقهم ومسؤولياتهم التي كفلتها لهم جميع المعاهدات واالتفاقيات  التمكن القانوني: - د

 الدولية والدستور والتشريعات المحلية، حتى يمكنهم الحصول على جميع حقوقهم كاملة غير منقوصة.



 

 

 

 

 

 

 

يهدف إلى تقوية البنية األساسية للمؤسسات الحكومية أو لمؤسسات المجتمع المدني، والعمل على وي: سالتمكين المؤس -هـ 

 إيجاد شبكة عالقات وتواصل بين صانعي السياسات الكفيلة بتحسين أوضاع المواطنين في مختلف القطاعات.

المرأة من خاللها فردي ًا وجماعي ًا واعية يمكن تعريف تمكين المرأة بأنه تلك العملية التي تصبا  مفهوم تمكين المرأة: -و 

ا فتكسب الثقة بالنفأ والقدرة على التصدي لعدم المساواة بينها وبين تهبالطريقة التي تؤثر من خاللها عالمات القوة في حيا

 الرجل.

 المفهوم اإلجرائي للتمكين: على الرغم من تعدد أنواع التمكين ما بين التعليمي -ف 

وني والمؤسسي واالقتصادي فإننا سنقتصر في التعريف اإلجرائي على تمكين المرأة في مجالين اثنين فقط هما والسياسي والقان

التمكين التعليمي واالقتصادي، ومن ثم فإن التعريف اإلجرائي الذي تتبناي الدراسة هو: إطالق العنان لقدرات المرأة السعودية 

والعمل والمشاركة في صنع واتخاذ القرار على المستويات « داخلي ًا وخارجي ًا» ليم والتعلموتوسيع الخيارات أمامها في التع

 الشخصية والمجتمعية.

 

 :النتائج .3

في المملكة العربية تبين أن التمكين التراكمي للمرأة، له أثر إيجابي في زيادة مشاركة المرأة في الوظائف الهندسية،  - 1

مستويات تمكين المرأة في مجموعة هذي الدولة أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في ، وفي هذا دليل على أن تحسن السعودية

تمي ت بتمكين اقتصادي مرتفع للمرأة، ونسب بطالة منخفضة، بسبب: توافر فر   الوظائف الهندسية. ويذكر أن السعودية

لرعاية الطفل في غيا  والدته، مع توفر  العمل سواء الحكومي أو الخا ، واهتمام الدولة بدور الرعاية وتوفير البديل األفضل

المربيات والخادمات المن ليات وسيادة الثقافة اإليجابية لعمل المرأة، ما شجع نساء هذي الدول على االنخراط أكثر في العمل، 

مرأة من السكان، باإلضافة إلى فر  التعليم الجيد والرعاية الصحية، وسهولة الحصول على التمويل. أما بالنسبة لمتغير نسبة ال

فقد كان له أثر سلبي، وقد يرجع هذا إلى ارتفاع نسبة النساء اللواتي يعتبرن خارج الوظائف الهندسية. وأما بالنسبة لمتغير 

اإلناث في التعليم الثانوي، فلم يتبين وجود داللة إحصائية لهذا المتغير في هذي المجموعة، بينما ظهر هناك تأثير إيجابي 

 ة اإلناث في التعليم العالي في مشاركة المرأة في الوظائف الهندسية. ومعنوي لنسب

، وقد يرجع السبب في ذلك ألن السعوديةفي  الوظائف الهندسيةلم يتبين أي تأثير معنوي لتمكين المرأة على مشاركتها في  - 1

هذي ما ت ال تعاني من التهميش وتعاني من ضعف في التمكين االقتصادي، بسبب أن قرار العمل  المملكة العربية فيالمرأة 

قرار يجب أن يتم بموافقة ال وج، إضافة إلى مثبطات العمل في القطاع الخا ، وعدم إيجاد بديل مناسب لرعاية األطفال، 

 .الوظائف الهندسيةلى نسبة مشاركتها في وتبين أن هناك تأثيراً معنوياً وسالباً لنسبة المرأة من السكان ع

لم يتبين أن هناك تأثيرا معنويا ل يادة تمكين المرأة ونسبة النساء في التعليم العالي على مشاركة النساء في الوظائف   -0

تحليل يجب أن يأخذ  بل إن أي .الثانويالتعليم  ىفتالمشاركة  فياالكبر األثر  لهالمعلمة اأن  ، إال أنه وجدالسعوديةالهندسية في 

. من التحليل أعالي يتضا أن األثر المملكةباالعتبار أن بيانات وأرقام هذي الدول ال تعبر بالضرورة عن الواقع األليم في 

الطردي لتمكين المرأة في نسبة مشاركتها في الوظائف الهندسية، يعتمد بشكل كبير على مستوى الدخل، فقد وجدت الدراسة أن 

التراكمي للمرأة ي داد بازدياد مستوى الدخل، فالدول الغنية تعطي فرصا أكبر لجميع أفراد المجتمع من حيث التعليم التمكين 

 والصحة، ما ي يد القدرة التنافسية لإلناث،



 

 

 

 

 

 

 

إذ تحر  هذي الدول على توظيف طاقات وقدرات اإلناث لتحقيق أقصى قدر من التنمية المستدامة، وبالتالي ومع زيادة  

تمكين التراكمي للمرأة من خالل دعمها صحيا، وتعليميا، ت داد نسبة مشاركتها في الوظائف الهندسية، ليستفيد المجتمع من ال

 الطاقات النسائية المعطلة، مما يسرع من عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

 

 :التوصيات .4

ي ماان منظااور إدماااج احتياجااات الماارأة بمختلااف فواتهااا، تقياايم السياسااات العامااة فااي المجااال الهندسااي والتخطاايط الحضاار - 1

 والحر  على مشاركة المرأة في كافة مراحل العمل.

التوعية بمبدأ تكافؤ الفر  بين المرأة والرجال وإيجااد التاوازن العاادل بينهماا فاي التخصصاات الهندساية وفار  التادريب  - 1

 نطالق نحو آفاق إقليمية وعالمية.والترقي واال

يعا  العمل الهندسي الحتياجات المرأة والمتمثل في اعتماد سياسات وبارامج يُراعاى فيهاا أساأ ومعاايير تكاافؤ الفار  است - 0

 الحتواء خبرات المرأة في هذا المجال النوعي.

إنشاء شبكات وآليات تواصل للوقوف على االحتياجات الحضرية للنساء في مختلف المناطق، وتكثيف الدراسات حاول دماج  - 5

 احتياجات المرأة في التخطيط الحضري.

أهمية تفعيل اإلرشاد األكاديمي والتوجيه المهني ليكون مرتبطاً ومواكباً الحتياجات سوق العمل لدعم المقبلاين علاى الدراساة  - 5

 والعمل الهندسي بالخيارات المناسبة، ولتسهيل الوصول للفر  ذات القيمة الُمضافة.

تخصصات نوعية تواكب متطلبات سوق العمال كتخصاا التخطايط الحضاري وفاتا مساارات جديادة تشجيع النساء لدخول  - 0

 ومتنوعة في مجال التخصا مثل التحكيم والخبرة الهندسية.

باين ” MENTORS“استثمار شبكات ومنتديات للتواصل وبرامج لإلرشاد والتوجيه بقياادة الرائادات فاي المجاال الهندساي  - 7

المستويات، من خالل تع ي  التواصل باين المؤسساات المعنياة بالمجاال الهندساي الرسامي واألهلاي ماع المهندسات على مختلف 

 الشبا  وتشجيعهم وتعريفهم بالمجاالت والفر  الواعدة في المجال الهندسي.

لواعاادة ضارورة التاادريب والتطااوير الااذاتي للمهندسااات ماان خااالل تااوفير فاار  االلتحاااق بالتخصصااات الهندسااية النوعيااة ا - 1

للماارأة بمااا يتوافااق مااع التطااور العلمااي والتقنااي والمهنااي وتكاماال التخصصااات األساسااية والفرعيااة ممااا يمكنهااا ماان االسااتدامة 

 والتنافسية والتمي  في المهنة.

مان توعية المهندسة بأهمية التسويق المهني للذات من خالل استثمار اإلعالم الحديث وقنوات التواصل االجتمااعي وغيرهاا  - 2

 الوسائل الفردية والمرئية والدخول في الشبكات والمنتديات.

توفير مسار مهني واضا للمهندسات وذلك بتكاثف الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية منها الحكومياة والخاصاة  - 13

 واالهلية.

التخصاا فاي الجامعاات، وأهمياة التطاور أهمية الحث على التدريب العملي وال يارات الميدانية من السنوات األولى مان  - 11

في المسار الهندسي بالحصول على الشهادات االحترافية في المجاالت الهندسية والتخصصات النوعية التي تسااعد علاى الترقاي 

 الوظيفي.



 

 

 

 

 

 

 

يااف كفاياات تطوير برنامج وطني للمهندسين المتادربين يحادد الحاد األدناى للكفاياات المطلوباة، وتبناي امتحاناات وطنياة لق - 11
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أهميااة االشااتراك فااي مؤسسااات المجتمااع الماادني والتشاابيك مااع المنظمااات المعنيااة اإلقليميااة والدوليااة ودورهااا فااي توساايع  - 10
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 :الملخص

تظديةد أهةم أاةكا  ي لدى عينةة مةن األسةر بمظافجةة جةد ، ولى التعرف على درجة الوعي بماهية األمن السيبرانإهدفت الدراسة 

ي مةن أهةم مخةا ر جةرائم الء ةاس السةيبرانوتظديةد اني ولهةا عالقةة بةالمجتمل السةعودي، الجرائم التي يتعامل معها األمن السيبر

ت ةديم عةدد مةن و ،تظديةد المعوقةاا االجتماعيةة لتظ يةو الوقايةة مةن جةرائم الء ةاس السةيبراني، ووجهة نجر األسر بمظافجة جةد 

اعتمةدا ول د  .اعية من جرائم الء اس السيبرانيجتمالم ترحاا والتي تساعد على تءعيل دور األمن السيبراني لتظ يو الوقاية اال

مةةن عينةةة  وتكونةةت عينةةة الدراسةةة ،األنسةةل للدراسةةاا الوصةةءية ألنةةه ؛الدراسةةة علةةى مةةنهح المسةةع االجتمةةاعي بنسةةلوب العينةةة

 .الدراسة الدراسة على االستبيان كندا  رئيسية لجمل بياناا واعتمدا ،سر السعودية بمظافجة جد ( من األ186عشوائية من )

حية  بلة  ؛ الوعي بماهية األمن السيبراني لةدى عينةة مةن األسةر بمظافجةة جةد  جةاس بدرجةة مرتءعةةأن وأظهرا نتائح الدراسة  

الكشة  ل وتمثلت أبرز درجاا الوعي في تجن ة(، % ..76( ونسبة موافو عامة )8..8( بانظراف معياري )2..5المتوسط العام )

أاةكا  أن و ،بمخا ر فيروساا الهواتة  الككيةةمعرفة وأن لديهم  ،نترنتبياناا اخصية أو عائلية أثناس تصءظي على اإل عن أي  

الجرائم التي يتعامل معهةا األمةن السةيبراني ولهةا عالقةة بةالمجتمل السةعودي لةدى عينةة مةن األسةر بمظافجةة جةد  جةاسا بدرجةة 

 .(% ...8( ونسبة موافو عامة )...8نظراف معياري )( با5.22حي  بل  المتوسط العام )؛ مرتءعة

أهةم ن أكةكلك و ،يلكترونةاالحتيةا  والنصةل اإلو ،نترنةتاالبتزاز المالي والجنسةي عةن  ريةو اإلوتمثلت أبرز أاكا  الجرائم في  

المتوسةط العةام حية  بلة  ؛ جةاسا بدرجةة مواف ةة مرتءعةة مخا ر جرائم الء اس السيبراني من وجهة نجر األسةر بمظافجةة جةد 

(، وتمثلت أهةم هةكا المخةا ر فةي التءكةك األسةري والخالفةاا % 2..8( ونسبة موافو عامة ).8.1( بانظراف معياري )5.15)

معوقاا اجتماعيةة لتظ يةو أن هناك و ،المالي لمكافظة الجرائم المعلوماتية نءا زياد  اإلو ،الظوار مل األسر  إهما و ،بين األفراد

 ؛وجاسا بدرجة مواف ة مرتءعة ،جرائم الء اس السيبراني من وجهة نجر األسر بمظافجة جد الوقاية من 
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وأبةرز هةكا المعوقةاا هةي تعامةل  .(% 72.5( ونسبة موافةو عامةة )8.28( بانظراف معياري )5.88حي  بل  المتوسط العام ) 

وأوصةت  .لمشةكالا األمةن السةيبرانيعرضةة أكثةر السن الصغير  مل التكنولوجيا أكثر من السن الكبير  داخةل األسةر  يجعلهةم 

وإ ةةالع المجتمةةل السةةعودي علةةى عمليةةاا  ،التوعيةةة اإلعالميةةة بمشةةكالا األمةةن السةةيبراني بكثافةةة أكثةةر دراسةةة ب ةةرور ال

ل األسر السعودية لكلك كةونهم أحةد أضةالع و ر  تجن   ،االختراقاا واالستهداف التي تتم للمجتمل السعودي من جهاا خارجية

 .مجتمل المعلوماا السعودي

 جد  مظافجة السعودي، المجتمل األسر، السيبراني، األمن الوعي، توفر الكلمات المفتاحية:

 

 

The Extent of the Availability of Cybersecurity Awareness among Family Members in the 

Saudi Society (An Exploratory Study on a Sample of Households in Jeddah) 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the degree of awareness of the essence of cybersecurity in a sample 

of families in Jeddah Governorate, and to identify the most important forms of crimes that 

cybersecurity deals with and have a relationship with the Saudi society, determining the most 

important risks of cyberspace crimes from the point of view of families in Jeddah Governorate, 

and identifying social obstacles to achieving prevention Of cyberspace crimes, and a number of 

proposals that help activate the role of cybersecurity to achieve social prevention from cyber 

crimes, and the study relied on the method of social survey in the sample method because it is 

most appropriate for descriptive studies, and the study sample consisted of a random sample of 

(681) families. Saudi Arabia in Jeddah Governorate, and the study relied on the questionnaire as 

a main tool for collecting study data, and the results of the study showed that awareness of the 

importance of cybersecurity among a sample of households in Jeddah governorate came to a 

high degree, with the general average reaching (2.75) with a standard deviation (0.48) and a 

general agreement rate (91.7%). ), And the most prominent levels of awareness were to avoid 

disclosing any personal or family data while browsing the Internet, and that they had knowledge 

of the dangers of smart phone viruses, and that the forms of crimes that cybersecurity deals with 

and has a relationship with the Saudi society among a sample of families in Jeddah governorate 

came to a high degree, 



 
 
 
 

 

 

 

Where the general average was (2.53) with a standard deviation (0.74) and a general agreement 

rate (84.4%). The most prominent forms of crimes were financial and sexual extortion from 

Through the Internet, fraud and electronic fraud, as well as that the most important risks of 

cybercrime from the point of view of families in Jeddah governorate came with a high degree of 

approval, where the general average was (2.62) with a standard deviation (0.67) and a general 

approval rate (87.3%). The most important of these risks were in Family disintegration and 

differences between individuals, neglect of dialogue with the family, increased financial 

spending to combat information crimes, and that there are social obstacles to achieving the 

prevention of cyber crimes from the point of view of families in Jeddah, and it came with a high 

degree of approval, as the general average reached (2.80) with a standard deviation (0.50). There 

is a general agreement of (93.2%), and the most prominent of these obstacles is that the young 

age deals with technology more than the old age within the family, which makes them more 

vulnerable to cybersecurity problems. The study recommended the necessity of media awareness 

of the problems of cybersecurity more intensively, and informing the Saudi community about the 

operations of penetration and targeting that are taking place in the Saudi society from outside 

parties, and ways to avoid Saudi families for that being one of the ribs of the Saudi information 

society. 

Keyword: Availability of awareness, Cyber security, Families, Saudi society, Jeddah 

governorate 

 

 :المقدمة. 1

م المعلوماا في جميةل أجهةز  الدولةة ج  ن   استخدامفي  اكبير   ايشهد الواقل االجتماعي في المملكة العربية السعودية تطور  

والتي يؤكد من خاللها على أهمية التوسل  ؛5858وبرنامح التظو  الو ني  ،5828من رؤية المملكة  اانطالق  وذلك  ،ومؤسساتها

على أهمية األمن السيبراني والكي ترجمته  اأي   تنكيد فيه و ،ي في األعما  الظكومية والعلمية والتجاريةلكترونفي االستخدام اإل

 وهو خادم الظرمين الشريءين. المملكة بتنسيس هيئة األمن السيبراني والتي ترتبط بنعلى سلطة في الظكومة

سياساا أمنية أو اقتصةادية أو سياسةية  من أي   اأساسي    ابل أصبع جزس   ،أصبع األمن السيبراني حدي  العالم بنسرا ول د

ةة؛ أخةةرى  ،الصةةظءي)اع ال ةةرار فةةي مختلةة  الةةدو  ي ةةعون مسةةائل األمةةن السةةيبراني كنولويةةة فةةي سياسةةتهم ن  حيةة  أصةةبع ص 

5867:.72.) 

 



 
 
 
 

 

 

 

 ،ر المجتمةلم وتطةو  و ت د  على توظي  مواردها البشرية لما يظ    علم االجتماع والخدمة االجتماعيةمن حرص  اوانطالق  

هداف المادية والمعنوية التي تتصةل ببنةاس قةدر  المجتمةل مةن خةال  التث ية  والتنةوير وتنميةة الةوعي المجتمعةي ا تظ يو األأي   و

لمواجهةة تلةك عمةل المشةترك ليجةاد الرببةة فةي اإو ،السةيبراني بةاألمنراكهةا لمشةكالا وخطةور  عةدم الةوعي إدسر  وألفراد األ

ة مسةاهمتهاها عن  ريو والعمل على حل   المشكالا فةراد أذا كةان إال إن يتظ ةو ذلةك أوال يمكةن  ،ا  لتظ يةو هةكا الهةدفبشةكل فع 

بجةرائم  وضةاع المجتمةل وفهةم ال ةوانين والتشةريعاا الخاصةةأو وعلةى فهةم عميةو لظ ةائو ،على مستوى ث ةافي مناسةل المجتمل

 .من المعلوماتياأل

 

 :مشكلة الدراسة. 1.1

 امسةار   المشةكالاصةبظت هةكا أو ،فرزتها البيئةة الرقميةةأيعاني من مشكالا اجتماعية أصبع ن العالم أاك فيه  مما ال

الغةةزو الث ةةافي الرقمةةي والجريمةةة السةةيبرانية واالبتةةزاز والتنمةةر  :مثةةل ؛سةةيما فةةي مجةةا  علةةم االجتمةةاع للبظةة  والدراسةةة ال

مةةن د  لظالةةة األعلةةى المجتمةةل السةةعودي يتجلةى فةةي األنمةةا  السةلوكية المهةةد   اح ي ي  ة ان هنةاك ثمةةة خطةةر  أكمةةا  ... الةة .يلكترونةاإل

الءجةو   سةاعات  منةي( النةاتح عةن واألادي االجتمةاعي واالقتصةمن السيبراني لمواجهة الخلةل )الجتماعي والمتمثلة في تظدياا األا

جراميةة أو الجماعاا اإلاخاص را بعض األوالكي قد يسخ   ،بين التطور الت ني السريل واألداس المطلوب للتعامل مل هكا التطور

هة  أن حجةم الجةرائم .6.2دار  مكافظة الجرائم المعلوماتية في المملكةة لعةام إحي  يوضع الت رير الصادر عن ؛ هدافهاألتظ يو 

 ،( ق ةية65288لةى )إ( 257هة  ليصةبع مةن ).6.2لةى إهة  6.28منك عةام  التوسلالمعلوماتية في المملكة أخك  ءر  كبير  في 

 .(52 :5867 ،أبو ثنين)( ق ية .68.7ويصبع مجموع ال  ايا خال  هكا المد  )

 السةةيبرانيمةةن األ بمءهةةوم األسةةري والتةةي جةةاسا السةةتطالع مسةةتوى الةةوعي ،مشةةكلة البظةة بةةرز أهميةةة ت ومةةن هنةةا

وبةكلك  .ممكةن فةي المجتمةل لى أقصةى حةد  إية لكترونا  في ت ليل الجرائم اإلال يام بدورهم الءع   م  ومن ث   ،نءسهمألظماية  وإجراساته

 ؟عينة من األسر بمظافجة جد ما مدى الوعي باألمن السيبراني لدى دا مشكلة الدراسة في تساؤ  مؤداا: ف د تظد  

 

 :أهداف الدراسة. 1.1

 :تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي

 .التعرف على درجة الوعي بماهية األمن السيبراني لدى عينة من األسر بمظافجة جد  -6

 السعودي.أاكا  الجرائم التي يتعامل معها األمن السيبراني ولها عالقة بالمجتمل  تظديد أهم -5

 تظديد أهم مخا ر جرائم الء اس السيبراني من وجهة نجر األسر بمظافجة جد . -2

 .المعوقاا االجتماعية لتظ يو الوقاية من جرائم الء اس السيبراني من وجهة نجر األسر بمظافجة جد  تظديد  -.

تسةاعد علةى تءعيةل دور األمةن السةيبراني لتظ يةو الوقايةة االجتماعيةة مةن جةرائم الء ةاس  من الم ترحاا والتةيت ديم عدد  -2

 .السيبراني

 

 :أسئلة الدراسة. 1.1

 :يتدرج من التساؤل الرئيسي السابق األسئلة الفرعية التالية

 لدى عينة من األسر بمظافجة جد ؟من السيبراني األبماهية ما درجة الوعي  -6



 
 
 
 

 

 

 

 السعودي؟من السيبراني ولها عالقة بالمجتمل الجرائم التي يتعامل معها األ أاكا ما  -5

 ؟مخا ر جرائم الء اس السيبراني من وجهة نجر األسر بمظافجة جد ما أهم  -2

 وجهة نجر األسر بمظافجة جد ؟ما هي المعوقاا االجتماعية لتظ يو الوقاية من جرائم الء اس السيبراني من  -.

مةةن السةةيبراني لتظ يةةو الوقايةةة االجتماعيةةة مةةن جةةرائم الء ةةاس حةةاا التةةي تسةةاعد علةةى تءعيةةل دور األالم ترمةةا هةةي أهةةم  -2

 ؟السيبراني

 

   :أهمية الدراسة. 1.1

 تبرز أهمية الدراسة من ناحيتين هما:

 األهمية النظرية: أ(

بةاألمن السةيبراني نها واحد  من الدراساا ال ليلة االستطالعية في حدود علم الباحة  التةي تناولةت قيةات مسةتوى الةوعي أ .6

 .سر في المجتمل السعوديلدى أفراد األ

حةد ميادينةه وخاصةة كموضةوع رئيسةي أل ،االجتمةاعموضوع الدراسة الظالية في مجةا  علةم ندر  الدراساا التي تناولت  .5

معجةم الدراسةاا إن حية  ؛ من السيبراني كونه مةن المجةاالا الظديثةةوالتي تناولت مشكلة األوهو علم االجتماع الجنائي 

 . ارا االجتماعيإتناولته من منجور أمني دون أن تدرسه في 

لهةدف منةه داخةل المجتمةل من السيبراني في تظ يةو اتماعية ودورها في مساعد  مجا  األضرور  االهتمام بالجوانل االج .2

ل اس ال وس عليةه بصةور  علميةة إ، من خال  مظاولة من مخا راللعمل ما أمكن على تظ يو الوقاية المجتمعية  ،السعودي

 متكاملة.

 األهمية التطبيقية:ب( 

المجتمعةي بمءهةوم  عيدرجةة الةوف علةى للتعةر  فةي المملكةة السةيبراني  لألمةنالهيئةة الو نيةة  ستسةاعدالدراسةة هةكا نتائح  .6

 .األذهانعلى زياد  الوعي وتعمي ه في  العمل التي تعمل شالدوراا التدريبية وور إعدادث م  ومن  ،من السيرانياأل

 .المملكة ألمنبل مهم  ،للءرد والمجتمل الشخصيالسيبراني ركن حيوي ليس ف ط على الصعيد  باألمنلمام اإل .5

بمخةةا ر الء ةةاس السةةيبراني علةةى أمةةنهم الشخصةةي واالجتمةةاعي تنميةةة الةةوعي األسةةري الخةةروب بتوصةةياا تسةةاهم فةةي   .2

 والمجتمعي.

 

 :مفاهيم الدراسة. 1.1

  المجتمعيالوعي مفهوم: 

يعيةه  الشةيسوعةى  :ي ةا  ،دراك وال بةو الظءة  والءهةم واإل :عةد  علةى معةان  طلةو ورد في المعجم الةوجيز أن الةوعي ي  

  ،أي أدركه على ح ي ته :مرووعى األ ،أي حءجه وقبله فهو واع   اوعي  

والثةاني سةلوكي يتمثةل فةي التطبيةو العملةي  ،وعلى ذلك فإن الوعي يت من جانبين اثنين، أحدهما معرفي يتمثل في الظء  والءهم

 .(6771 ،المعجم الوجيز) لما تم حءجه وفهمه

 .أهمية في مواجهة الظ ي ة الخارجية كثرسات األإلى أن الوعي هو األويشير قاموت )أكسءورد( 



 
 
 
 

 

 

 

كمةا  ،دراك النةات لتصةوراتهم للعةالم الموضةوعي المظةيطإنةه   أكما يعرف الوعي في معجةم العلةوم االجتماعيةة علةى 

 (...1 :6772 ،)مدكور ان  معي افكار والمعارف والث افة التي يمثلها الءرد والتي تجعله يسلك مسلك  إلى مجمل األيشير 

ة ،لكاته نساندراك اإلإبننه   المجتمعي يعرف الوعي كمةا يشةير  ،وهةو أسةات كةل معرفةة ،امبااةر   اولما يظيط بةه إدراك 

عند ولآلخرين نسان لكاته ولعل هكا يعني فهم اإل ،مظيطة بهلنءسه وللبيئة ال نسانإدراك اإلأي  ،دراكى الءهم وسالمة اإلإلالوعي 

خةةرين والبيئةةة مةةن خةةال  المواقةة  وهةةو مةةدرك للعالقةةاا بينةةه وبةةين اآل وق ةةاس مصةةالظه ،حاجاتةةه إلاةةباع اتءاعلةةه معهةةم سةةعي  

 .(76: 5867 ،)ال ظطاني  المختلءة

سر في المجتمل السةعودي ر  الكهنية التي يظملها أفراد األالتصور الءكري والصو :بننه اجرائي   إويعرف الباح  الوعي 

 .راني و ر  الوقاية من جرائم الء اس السيبرانيالسيب باألمنالجوانل المختلءة ذاا الصلة  عن

 من السيبرانيمفهوم األ: 

مةةن السةةيبراني بننةةه  النشةةا  الةةكي يةةؤمن حمايةةة المةةوارد )البشةةرية والماليةةة( المرتبطةةة بت نيةةاا االتصةةاالا ف األيعةةر

كمةا يتةيع إعةاد   ،والتهديةدااضرار التةي تترتةل فةي حةا  تظ ةو المخةا ر  من إمكاناا الظد من الخسائر واألوي ،والمعلوماا

ائر دائمةة   لةى خسةإضةرار وبظية  ال تتظةو  األنتةاب؛ جلةة اإلالوضل الى ما كةان عليةه بنسةرع وقةت ممكةن بظية  ال تتوقة  ع

 (.28: 5865 ،جبور)

ليةاا تشةمل العمليةاا واآل   عبار  عةن مجموعةة مةن اإلجةراساا الت نيةة واإلداريةةبننه  من السيبرانيا األويعرف أي   

أو سةوس االسةتغال  للمعلومةاا السةتخدام ير مصرح بةه للتجسةس أو االختةرا  التي يتم اتخاذها لمنل أي تدخل بير م صود أو ب

تةةنمين وحمايةةة وسةةرية وخصوصةةية البيانةةاا كمةةا ت ةةمن  ،الموجةةود  علةةى نجةةم االتصةةاالا والمعلومةةاا اإللكترونيةةةوالبيانةةاا 

ونجم المعلومةاا واالتصةاالا والخةدماا مةن أي اآللي ل حماية معداا الظاسل رارية عم، كما تشمل استمينالشخصية للموا ن

 .(57 :5868 ،تغيير أو تل   )صائ 

  سرةاألمفهوم: 

ة يرتبطةون األفةراد مةن جماعةة عةن عبةار  هةي األسةر    أن االجتمةاع علةم معجةم فةي جةاس  والةدم الةزواب بةروابط امع 

 مةنهم ويتكةون واألبنةاس، واألب األم وبةين واألب، األم وبةين والزوجةة، الةزوب بين التءاعل هكا يتم وقد ا،مع   ويتءاعلون والتبني،

 (.28: 6772 ،  )مدكور معينة بخصائص تتميز اجتماعية وحد  اجميع  

 فيةه تنمةو األو  الةكي والمظتةوى امسةتمر    ال  تءاع الطءل معها يتءاعل التي األولى بننها هي   الوحد  األسر كما تعرف 

 هةكا يب ةى وسةوف ،أسةرته مركةز ف علةىالتعةر   عةن  ريةو االجتماعيةة حياتةه البشةري الوليةد يبدأ حي  ؛المختلءة التربية أنما 

 (..68: 5887 ،األولى )بدران حياته سنين خال  المركز

 

 الخلفية النظرية للدراسة .1

 تمهيد:

أهةةم النجريةةاا األو  إلةةى يتطةةر  المبظةة  ؛ يسةةتعره هةةكا الءصةةل الخلءيةةة النجريةةة للدراسةةة مةةن خةةال  ثالثةةة مباحةة 

والمبظة   ،والمبظ  الثاني يستعره أهم الدراساا السةاب ة ذاا الصةلة بموضةوع البظة  ،ر  لمشكلة الدراسةاالجتماعية المءس  

 في التعامل معه. األسر النجري وأدبياا البظ  التي تناولت مءاهيم األمن السيبراني ووعي  إلى اإل ار الثال  يتطر 



 
 
 
 

 

 

 

 النظريات المستخدمة .1.1

 :النظرية التفاعلية الرمزية -1

ي نسةانوالةكي يرتكةز علةى التءاعةل اإل ،اتجاا التءاعلية الرمزية من االتجاهاا النجرية المعاصر  في علم االجتمةاع عد  ي  

 ،ر عن معنى آخةرهو أن الرمز ايس يعب   ،والم صود بالرمزية في هكا التءاعل ،كنكثر العوامل أهمية في تظديد السلوك اإلنساني

هكا السةلوك يةرتبط بمجموعةة مةن إن حي  ؛ ي دون معرفة السيا  الكي يظدث فيه هكا السلوكنسانكما ال نستطيل فهم السلوك اإل

ن حتةى أو سيا  معةيإ ار لكا ينبغي النجر إلى كل سلوك اجتماعي في  ،المعايير والتي تتناسل مل  بيعة الموق  الكي توجد فيه

التءاعةل  مةن خةال  مجموعةة مةن المواقة  التةي يظةدث فيهةا هةكا السةلوك يةتم تشةكيل هأنةبمعنةى  ،يمكن فهم وتظديد معناا وداللته

 (.556: 5888 ،الرمزي أو السلوك اإلنساني )مظمود

 :لروبرت ميرتون (نظرية البناء االجتماعي )األنومي -1

 ،عةن حالةة االخةتال  فةي المعةايير االجتماعيةةر م ليعب ة68.7األنومي في عام عد  دور كايم  هو أو  من استخدم مصطلع ي  

را اسةتخدم ميرتةون هةكا المصةطلع   األنةومي  و ةو   م6728ثم في عةام  ،وما ينتح عنها من انءصا  الشخص عن ث افة مجتمعه

كمةا يةرى ميرتةون أن السةبل فةي  ،م.672ي عةام جرامكما قام بوضل نجريته في تءسير السلوك اإل ،ر به السلوك المنظرفليءس  

ذلةك  عةد  وي   ،على النجاح المادي وتظ يو أعلةى مسةتوى اجتمةاعي ظهور السلوك المنظرف يعود إلى أن المجتمعاا الغربية تظ   

ا حددتةه الث افةة ألع ةائها ااألمر هدف ا عام    ةا للطةر  المشةروعة التةي يمكةن مةن خاللهةا  ال  ف ة ،ومشروع  عةن تظديةد الث افةة أي  

 .(268 :6772 ،تظ يو هكا الهدف)اتا

 .نظرية مجتمع المعلومات -1

ل د اهدا ثمانينياا ال رن الماضي ظهور هكا المصلع أو ما يسمى   مجتمل ما بعد الصةناعة  كنحةد المءةاهيم الجديةد  

ةا والةكي كةان ظهةورا ،الظةدي  العصةر فةي المجتمةل التةي تةد  وضةل  تكنولوجيةا لثةور  وال ويةة السةريعة لتةنثير التغيةراا نتاج 

ةا ،االتصاالا وتكنولوجيا المعلوماا  المسةت بلية الرؤيةة إلةى يسةتندون وكةان البةاحثون ،وفةي البدايةة كةان هةكا المصةطلع بام  

 بيةل  م قام  دانييةل67.2فءي عام  ،المعلوماا لمجتمل األساسية المالمع نشاهد ولكن حدثت تطوراا فبدأنا ،المعلوماا لعصر

 ،الصناعي الم بل أو قدوم المجتمل بعد الصةناعي( بعد وذلك في كتاب أسماا )المجتمل ،حو  مجتمل المعلوماا بصيابة نجريته

المجتمعيةة  المختلءةة والث افةة االجتماعيةة والعالقةاا علةى المجتمةل الجديةد  التكنولوجيةة للعالقةاا تةنثير وجةود تنةاو  فيةه وقةد

 ،االجتماعيةة وعواقبهةا وآثارهةا التغييراا وتنثير منجزاا اإللكترونيةاا هكا لظ المجتمعي في الوعي فكر  تناو  كما ،الظديثة

 (. 628 :5886 ،خدماا )الن ري مجتمل إلى ب ائل ينتح من مجتمل االنت ا  عملية  دانييل بيل  كما قصد

 

 الدراسات السابقة .1.1

مةن السةنواا وقةام الباحة  بترتيبهةا  ،بموضةوع البظة يتطر  الباح  فةي هةكا المبظة  إلةى أهةم الدراسةاا السةاب ة ذاا الصةلة 

 :كما يلي حدث بشكل تصاعدي  إلى األقدم األ
 

الشةباب لننترنةت ودور األسةر  فةي  اسةتخدام عةن الناجمةة بعنةوان   بعةض الجةرائم( 1002 ،دراسةة )حمةدان والسةيد

 تؤديةه لننترنةت، والةدور الةكي الشةباب اسةتخدام عةن التةي تنةتح الجةرائم وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أكثةر .مواجهتها 

  المنهح الوصءي التظليلي، على الدراسة واعتمدا الجرائم، من هكا أبنائها حماية في األسر 



 
 
 
 

 

 

 

مجموعةة  إلةى الدراسة الموضوع ذاته، وتوصلت في بظثت تظليل م مون الت ارير والدراساا التي على اعتمدا كما

 مةن وأن .األمةور وأولياس األسر  من في بءلة يتم ذلك وأن فئة الشباب، من اإلباحية المواقل مرتادي أهمها: أن أبلل النتائح من

الوقايةة  أجل من ومتابعتهم ألبنائهم األمور أولياس وقد أوصت الدراسة بنهمية توعية. ال كف وتشويه السمعة جرائم :الجرائم أبرز

 .اإلنترنت ابكة على األبناس بها ي وم التي السلبية االستخداماا عن الناتجة من الجرائم
 

 . وقةد هةدفت الدراسةة إلةى دراسةة ميدانيةة :المجتمةل السةعوديبعنوان   جرائم اإلنترنت فةي ( 1002 ،محمود)دراسة 

كما يدركها الشباب الجةامعي بوصةءها اةريظة عمريةة  نترنتابكة اإلمستخدمو التعرف على حجم ونوعية الجرائم التي يرتكبها 

السةائد  فةي المجتمةل السةعودي هةي  نترنةتوكان من أبرز نتائح الدراسة أن أنما  جرائم اإل. من ارائع المجتمل السعوديمهمة 

 ،والترويح للمخدراا ولل يم الءاسةد  ،وانتظا  الشخصياا وخاصة في المعامالا التجارية ،صورتهموتشويه التشهير باألخرين 

 ،هةي تراجةل دور األسةر  فةي التنشةئة والتربيةة نترنةتعةن تنةامي جةرائم اإلالمسةؤولة وامةل كما توصلت الدراسة إلى أن أهم الع

وقد أوصت الدراسة ب رور   ،وتدني ال يم وضع  الوازع الديني واألخالقي، ومظاولة الهروب من مشكالا عملية واجتماعية

المستظدثة مل وضةل ضةوابط واضةظة وصةالظة للتعامةل مةل هةكا  نترنتالتدخل التشريعي بالنص صراحة على تجريم جرائم اإل

 .د من خطور  هكا األفعا  وردع مرتكبيهاوبما يظد   ،الجرائم والممارساا بير األخالقية
 

 بةاألمن فةي التوعيةة التربةويين والنااةرين دور المدرسةة معرفةة والتةي هةدفت إلةى .(Spiering, 2013دراسةة )

وأظهةرا  والمعلمةاا، المعلمةين مل إجراس م ابالا وتم السيبراني، باألمن الوعي م ترحة لتنمية حلو  إلى للوصو  السيبراني،

 التظةرش االسةتمالة، لظةاالا ومنهةا التعةره السةيبراني، بةاألمن ن ةص الةوعي عةن ناتجةة ( مشةكلة58مةن ) أكثر وجود النتائح

المختلءةة،  والتهديةداا السةيبرانية، وانتهاكةاا أخالقةي، بيةر مظتةوى بة    الصور والملءاا، اإللكتروني، سرقة والتنمر الجنسي،

 ،المةدارت ومةدراس من المعلمةين، العينة أفراد وأرجل .انتظار حاالا وقوع حد إلى المشكالا تلك تصل وقد واإليكاس الجسدي،

 بةاألمن للتوعيةة واضةظة رؤيةة بيةاب :همةا؛ إلةى عةاملين رئيسةين المشةكالا تلةك المجةا  هةكا فةي والمتخصصةين والنااةرين،

 . السيبراني المعلمين المتخصصين في مجا  األمن عدد وندر  السيبراني،
 

 بجامعةة منجةور الطلبةة المعلمةين مةن العةام التعلةيم مةدارت فةي السةيبراني بعنةوان   التنمةر( 1012 ،دراسةة )الفةري 

ي وقد هدفت الدراسة إلى  الكويت  .  السةيبراني عةن حةوادث التنمةر الكويةت بجامعةة التربيةة في كليةة المعلمين الطلبة آراست ص 

كةندا  االسةتبانة واعتمةدا علةى  ،حي  استخدمت الدراسة منهح المسع االجتماعي كمنهح مناسةل للدراسةة ؛العام التعليم بمدارت

ة ا(  الب  5.7رئيسية لجمل البياناا من عينة مكونة من )  وجةود النتةائح وأظهةرا العمليةة، التربيةة الملتظ ةين ببرنةامح مةن امعلم 

وث ةتهم بننءسةهم،  ث ةافتهم رفةل إلةى حاجةة في وأنهم المدارت، في السيبراني التنمر من حوادث لدى الطلبة المعلمين بال لو اعور

 ضةرور  المعلمةين كشةءت الدراسةة عةن تنكيةد الطلبةة كةكلك الظوادث، تلك مل التعامل كيءية في ورفل مستوى إعدادهم الجامعي

 كةان السةيبراني التنمةر مجةا  فةي الجةامعي عامةل اإلعةداد النتةائح أن الظوادث، كما أظهةرا تلك تجاا والمجتمل المدرسة التزام

 .السيبراني التنمر حوادث مل في التعامل بال لو والث ة الطلبة اعور فيتنبؤي  ا  امتغير  

 
 



 
 
 
 

 

 

 

ألمنية مةن الجةرائم السيبراني وعالقته باحتيا اتهم ابعنوان   وعي أفراد األسر  بمءهوم األمن ( 1012 ،صائغ)دراسة 

وكان من أهةم نتةائح الدراسةة وجةود عالقةة بةين وعةي أفةراد األسةر  بمءهةوم األمةن السةيبراني وبةين االحتيا ةاا . .ية  لكتروناإل

رجةة وعةي أفةراد األسةر كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فةرو  فةي د ،يةلكتروناألمنية التي يتخكونها للوقاية من الجرائم اإل

كةكلك وجةود فةرو  فةي درجةة وعةي أفةراد األسةر بمءهةوم األمةن  ،العمةر ،والعمةل ،ى لمتغير النةوععز  بمءهوم األمن السيبراني ت  

إحصةائية فةي الممارسةاا داللةة كما توصلت الدراسة إلةى عةدم وجةود فروقةاا ذاا . ى لمتغير المستوى التعليميعز  السيبراني ت  

وقد أوصت الدراسة ب ةرور  نشةر  .ى لمتغير العملعز  ية والتي ت  لكترونأفراد األسر لظماية أنءسهم من الجرائم اإلالتي ي وم بها 

يةة لكترونالمعلوماا الخاصة باألمن السيراني على أكثر وسائل التواصل فعالية لتث ي  األفراد وتدريبهم للتعامل مل المخا ر اإل

 .بمختل  أاكالها
 

السةيبراني لةدى  ةالب و البةاا الجامعةاا السةعودية  بةاألمنبعنوان   مدى توافر الةوعي ( 1012 ،القحطاني)دراسة 

 وأن السعودي، للمجتمل الوقاية تظ يو في له اجتماعية معوقاا بوجود النتائح جاسا كما دراسة ميدانية . :من منجور اجتماعي

 المعرفةة دون سةر األ أفةراد معهةا يتعامةل التةي التكنولوجيةا ووسةائل المعلومةاا، مج ةن   فةي الهائةل التطور هو المعوقاا هكا أهم

 ،السةيبراني  ةاسالء جةرائم علةى الع وبةااتشةديد لدراسةة ب ةرور  اوقةد أوصةت  بهةا،تجن   وكيءيةة الوسائل هكا لمشكالا الكاملة

 أثنةاس لةألوالد األسةرية الرقابةة إلةى باإلضةافة فيةه، الءةرد ودور بةه تعرف المختلءة الدراسية المراحل داخل تعليميةمناهح  ونشر

 .الظديثة التكنولوجيا ووسائل اإلنترنت مل التعامل
 

وقةةد  .بعةةاد االجتماعيةةة واألمنيةةة للجةةرائم المعلوماتيةةة فةةي المجتمةةل السةةعودي  بعنةةوان   األ( 1012،سةةة )أبةةو  نةةيندرا

 المعلوماتية الجرائم مكافظة أجهز  في العاملين نجر وجهة من المعلوماتية الجرائم انتشار واقل علىهدفت الدراسة إلى التعرف 

 المجتمةل فةي المعلوماتيةة الجةرائم علةى المترتبةة االجتماعيةة األبعةاد معرفةة وككلك االجتماعية، العلوم مجا  في والمتخصصين

 الشةامل االجتمةاعي المسةع علةى الظاليةة الدراسةة اعتمةدا حية  ؛المعلوماتيةة الجةرائم ارتكةاب فةي المتبعةة والوسةائل السعودي،

 المرتبةة فةي جةاسا األخالقيةة بيةروكةان مةن أهةم نتةائح الدراسةة أن جةرائم الممارسةاا  الوصةءية، البظةوث سةاليلأ أحد بصءته

 المعلوماتيةة، الجةرائم على المترتبة االجتماعية األبعاد أهم من المجتمل ث افة في التنثير وأن المبظوثين، مواف ة حي  من األولى

 تةرويح فةي الكرتةون وأفالم اإللكترونية األلعاب هي المعلوماتية الجرائم ارتكاب في المتبعة الوسائل أهم أن النتائح أظهرا كما

  .الدراسة عينة نجر وجهة من والشاذ  امةالهد   األفكار
 

دراسةةة مةةن منجةةور  :بعنةةوان   الةةوعي المجتمعةةي بةةالجرائم المعلوماتيةةة لةةدى الطالبةةة الجامعيةةة( 1012 ،سةةعيد)دراسةةة 

تنجةيم المجتمةةل فةي الخدمةةة االجتماعيةة  . وقةةد هةدفت الدراسةةة إلةى تظديةةد مسةتوى الةةوعي المجتمعةي بةةالجرائم المعلوماتيةة لةةدى 

وتظديةةد العوامةةل المؤديةةة الرتكةةاب الجةةرائم  ،وتظديةةد أاةةكا  الجةةرائم المعلوماتيةةة لةةدى الطالبةةة الجامعيةةة ،الطالبةةة السةةعودية

وتظديةةد دور الجامعةةة فةةي تنميةةة الةةوعي المجتمعةةي  ،وتظديةةد مخةةا ر الجةةرائم المعلوماتيةةة ،لطالبةةة السةةعوديةالمعلوماتيةةة لةةدى ا

واعتمةدا الدراسةة علةى  ،وقد اعتمدا الدراسة على منهح المسع االجتمةاعي بالعينةة. بالجرائم المعلوماتية لدى الطالبة الجامعية

اإلمةام  سةم االجتمةاع والخدمةة االجتماعيةة فةي كليةة العلةوم االجتماعيةة جامعةة المسع بالعينة لطالباا المستوى السةابل والثةامن ب

 ،واستخدم االستبيان كندا  رئيسية لجمل البيانةاا مةن عينةة الدراسةة ،(  البة82.وعددهم ) ،مظمد بن سعود اإلسالمية بالرياه



 
 
 
 

 

 

 

نةة الدراسةة تمثلةت فةي بة  األفكةار المتطرفةة وخلصت نتائح الدراسة إلى أن أهم أاكا  الجةرائم المعلوماتيةة مةن وجهةة نجةر عي

. نترنةتوجةرائم االبتةزاز الجنسةي عةن  ريةو اإل نترنةت،وجرائم السل وال كف والتشهير عن  ريةو اإل نترنت،والعن  عبر اإل

لخةا   كما توصلت الدراسة إلى أن أهم العوامل المؤدية الرتكاب الجرائم المعلوماتية تمثلت في ضةع  الةوازع الةديني والءهةم ا

ر الت نيةة الظديثةة، ع  ر  الجريمة المعلوماتية مةل تطةو  وتنو   ،ون ص وضع  ال وانين والتشريعاا الرادعة ،لبعض أمور الدين

ونشةةر الشةةائعاا  ،ونشةةر العةةروه والمةةواد اإلباحيةةة ،امةةةاألفكةةار الهد   وبالنسةةبة ألهةةم المخةةا ر للجةةرائم المعلوماتيةةة فهةةي بةة   

 .من مخا ر الجرائم المعلوماتية ر م ترح من منجور  ري ة تنجيم المجتمل للظد  وقد أوصت الدراسة بتصو   .المغرضة
 

الثانويةة  للمرحلةة اآللةي الظاسةل معلمةاا لةدى السةيبراني بةاألمن الةوعي بعنةوان   مسةتوى( 1012 ،عسةكول)دراسة 

باألمن السيبراني لدى معلماا الظاسل اآللي للمرحلةة الثانويةة وقد هدفت الدراسة إلى الكش  عن مستوى الوعي  جد   . بمدينة

من معلماا الظاسةل اآللةي للمرحلةة الثانويةة بمدينةة جةد  للعةام الدراسةي معلماا ( 681وتكونت عينة الدراسة من ) ،بمدينة جد 

الجتمةاعي كمةنهح مناسةل وتم اختيارها بطري ة عشوائية بسيطة، واعتمةدا الدراسةة علةى مةنهح المسةع ا ،م(5867 -ه  8..6)

كما أكدا  ،وخلصت النتائح إلى وجود ضع  وقصور لدى معلماا الظاسل اآللي في الوعي بمءاهيم األمن السيبراني ،للدراسة

داللةة ككلك عدم وجود فةرو  ذاا  ،الدراسة على وجود ضع  لدى معلماا الظاسل اآللي في الوعي بمستوى األمن السيبراني

ى لمتغيةراا الدراسةة عةز  إحصائية في درجة وعةي المعلمةاا ت  داللة استجاباا أفراد العينة عند مستوى  إحصائية بين متوسطاا

بةةاألمن  بةةدورااالمعلمةةاا إلظةةا  ، وقةةد أوصةةت الدراسةةة ب ةةرور  (الةةدوراا التدريبيةةة –المؤهةةل العلمةةي  –)سةةنواا الخبةةر  

 السيبراني لرفل مستوى الءهم والوعي والتطبيو لديهن.
 

بعنوان   درجة وعي معلماا المرحلة المتوسطة بةاألمن السةيبراني فةي المةدارت العاملةة ( 1010 ،يلمنتشردراسة )ا

 الةوعي مةن متوسطة درجة على المتوسطة المرحلة معلماا أن نتائح الدراسة وأظهرا. دينة جد  من وجهة نجر المعلماا  بم

 إحصةائية داللة ذاا فرو  وجود وعدم السيبراني، األمن وانتهاكاا السيبراني، األمنوأهمية  السيبراني، األمن مءاهيم من بكل

 النتةائح أظهةرا حةين فةي المعلمةاا اسةتجاباا بين الخبر  سنواا وعدد الدراسي، المؤهل لى متغيريإعزى تداللة مستوى  عند

وقد أوصةت  ،السيبراني األمن في تدريبية دوراا متغير إلى داللة إحصائية ت عزى مستوى عند إحصائية داللة ذاا فرو  وجود

 ضةد الظمايةة إجةراساا حةو  عمةل وورش السةيبراني، األمةن مجةا  فةي للمعلمةاا تدريبيةة دوراا الدراسةة ب ةرور  ع ةد

 ولتنميةة الالزمةة اإلجةراسااالتخةاذ  السيبراني األمن على المشرفة والجهاا التعليم وزار  بين التنسيوو ،االنتهاكاا السيبرانية

 .السيبراني األمن مجا  في المعلماا لدى الوعي
 

 نترنةةتبعنةةوان   وعةةي المعلمةةين بةةاألمن السةةيبراني وأسةةاليل حمايةةة الطلبةةة مةةن مخةةا ر اإل( 1010 ،الصةةانعدراسةةة )

السةيبراني فةي مجةا   باألمنارتءاع وعي المعلمين  :وتعزيز ال يم والهوية الو نية لديهموتوصلت الدراسة لعدد من النتائح أهمها

 ألسةاليلوفةي درجةة اسةتخدامهم  ،ي والهجمةاا السةيبرانيةلكترونةحماية األجهز  الخاصةة والمظمولةة مةن مخةا ر االختةرا  اإل

وأساليل تعزيز ال يم والهوية الو نية بمدينة الطائ  من وجهة نجرهم في مجاالا األهةداف  ،اإلنترنتحماية الطلبة من مخا ر 

ووجةةدا عالقةةة ارتبا يةةة موجبةةة ومتوسةةطة بةةين وعةةي  ،وأسةةاليل الت ةةويم ،التةةدريس واألنشةةطة والمشةةاريلو ةةر   ،الدراسةةية

 ،تعزيز ال يم والهوية الو نية وألساليل نترنتحماية الطلبة من مخا ر اإل ألساليلالسيبراني واستخدامهم  باألمنالمعلمين 



 
 
 
 

 

 

 

السيبراني وأسةاليل حمايةة الطلبةة  باألمنلمين حو  الوعي إحصائية بين استجاباا المعداللة فيما ال توجد فرو  ذاا  

إحصائية بين استجاباا المعلمين حو  أساليل تعزيةز ال ةيم داللة كما توجد فرو  ذاا  ،لنوع المدرسة اتبع   نترنتمن مخا ر اإل

ةة  بةةاألمنوقةةد أوصةةت الدراسةةة ب ةةرور  نشةةر ث افةةة الةةوعي . لنةةوع المدرسةةة لصةةالع المةةدارت الظكوميةةة اوالهويةةة الو نيةةة تبع 

 .بمختل  أنواعها نترنتالسيبراني بين معلمي جميل المراحل الدراسية العامة لتوعية الطلبة بمخا ر اإل

 

 التعليق على الدراسات السابقة 

أفةراد السةيبراني لةدى  بةاألمنمعرفة مدى تةوافر الةوعي  ؛ حي  إنيت ع من الدراساا الساب ة أهمية موضوع الدراسة الظالية  

سر  في المجتمل موضل اهتمام العديد من الدراساا، وكمةا يت ةع مةن العةره السةابو لةبعض الدراسةاا المرتبطةة اخةتالف األ

تةوافر الةوعي دى سةر السةعودية بمظافجةة جةد  ل يةات مةناك دراسة واحد  اهتمت بدراسة األعيناتها باختالف أهدافها، ولم تكن ه

 .عتبر ظاهر  تستظو الدراسةمن السيبراني ذلك المتغير الكي ي  لديها بمءاهيم األ

وبةةالنجر إلةةى الدراسةةاا السةةاب ة يت ةةع أن الدراسةةاا السةةاب ة والدراسةةة الظاليةةة تتءةةو مةةن حيةة  موضةةوعها، فهةةي تتنةةاو  

ال ظطةةاني  ،(5868مةةن صةائ  )كةل  إال  أنهةةا تختلة  مةن حيةة  تناولهةا للموضةةوع، فدراسةة  ،السةيبراني بةةاألمنموضةوع الةوعي 

إلةى قيةات مسةتوى الةوعي بمءهةوم قةت ( تطر  5858السةوا  ) ،(5858الصائ  ) ،(5858المنتشري ) ،(5867سعيد ) ،(5867)

( 5867ودراسةة أبةو ثنةين ) ،تعلةيم العةامال مةدارت فةي السةيبراني لى التنمةرإ( تطرقت 5868)ودراسة الءريع  ،من السيبرانياأل

 .نية للجرائم المعلوماتيةثار االجتماعية واألمإلى اآلتطرقت 

حية   ب ةت فةي المملكةة العربيةة السةعودية دراسةة ؛ في بيئاا الدراسة وحجم العينة ومجتمل الدراسةاختالف ا  كما أن هناك

( علةى المعلمةين 5858)المرحلتين االبتدائية والمتوسطة بمدينةة الطةائ ، ودراسةة الصةانل  على تالميك( 5858)من السوا  كل  

 ،والمعلماا في مدارت مدينة الطائ  الظكومية واألهلية

( علةى  البةاا 5867)و ب ةت دراسةة سةعيد  ،جةد  بمدينةة المرحلةة المتوسةطة على معلمةاا ا( أي   5858)ودراسة المنتشري  

سةر السةعودية بمنط ةة مكةة المكرمةة، ودراسةة علةى أفةراد األ (5868)ودراسةة صةائ   ،بةن سةعود بالريةاهمظمد اإلمام جامعة 

 ( على الطلبة المعلمين بجامعة الكويت.5868)الءريع 

 

 النظري للدراسة اإلطار .1.1

 :تمهيد

مةن تنميةة تجةارتهم، وحسةاباتهم  ،فةي كافةة أعمةالهم نترنةتفةراد علةى اإلنشةن  األمةن السةيبراني باعتمةاد األل د ارتبطت 

نها بالغةة فالمعلومةاا التةي يسةتخدمو ،تهم الظكومية ومهام عديد  ومختلءةاجراسإنهاس إو ،والتواصل االجتماعي ،والتعليم ،البنكية

من السيبراني لتنمين األجهةز  الت نيةة علةى فنشن مجا  األ ،خترا  واالستيالسضة للخطر واالوأصبظت معر   ،هميةالظساسية واأل

وأصبع من أهم العلوم فةي  نترنت،بما تظتويه من أنجمة وبياناا ومعلوماا يتم تداولها من خال  ابكة اإلكافة أاكالها وأنواعها 

فةراد فةي ليةة واألمةن الجهةاا الظكوميةة واألهلكةل  سةتخدم للظءةاظ علةى هةكا الثةرو  المعلوماتيةة المهمةة عصر التكنولوجيا التي ت  

 5868 ،صةائ )الرتبا ه باستخدام العديد مةن الشةبكاا حةو  العةالم ؛ نترنتوأامل من ابكة اإل عد أعم  الء اس السيبراني الكي ي  

:26). 



 
 
 
 

 

 

 

 :سات تحقيقهمن السيبراني وأبعاده وأهم مؤس  : ماهية األالا أو

 :من السيبرانيمفهوم األ

تعنةي  ةفالسةيبراني ،أو الواقل االفتراضي على أي ايس مرتبط بث افة الظواسيل أو ت نية المعلوماا Cyberتطلو كلمة 

 .(نترنت)ف اس اإل

  جميةةةل  اعتبرتةةه حيةةة ؛ مةةةن السةةيبرانيلمصةةطلع األ ادقي  ةة المتظةةد  تعريء ةةةوقةةد قةةدمت وزار  الةةةدفاع فةةي الواليةةةاا ا

 ،الهجمةاا ،مةن مختلة  الجةرائم ،والماديةة( يةةلكتروناإلجراساا التنجيمية الالزمة ل مان حماية المعلوماا بجميل أاكالها )اإل

 (.5858،الظوادث   )السوا  ،التجسس ،التخريل

أو  ،ا االختةرا عالم األوروبي األمن السيبراني بننه   يعني قةدر  النجةام المعلومةاتي علةى م اومةة مظةاوالواعتبر اإل

 .(5861 ،التي تستهدف البياناا الالسلكية   )مجمل البظوث والدراساا ،الظوادث بير المتوقعة

 ( 51 :5868) السعودية العربية المملكة في السيبراني لألمن الو نية الهيئة تعري  وحسل

 وبرمجياا، أجهز  من ومكوناتها التشغيلية، الت نياا وأنجمة المعلوماا ت نية وأنجمة الشبكاا حماية  هو السيبراني األمن فإن

 بيةر اسةتغال  أو اسةتخدام أو دخةو  أو تعةديل أو تعطيةل أو اختةرا  أي مةن بيانةاا، مةن تظتويةه ومةا خةدماا مةن ت دمةه ومةا

  . ذلك ونظو الرقمي واألمن اإللكتروني واألمن المعلوماا أمن السيبراني األمن مءهوم ويشمل مشروع،

 ،الشخصةية والهويةة البيانةاا، حمايةة إلةى الهادفة الت نية ( بننه   اإلجراسااPusey & Sadera،2011:82ويعرفه )

  .المعداا أو المعلوماا تلك إلى به المسموح بير الوصو  أاكا  من اكل أي من الت نية والمعداا

 بموجبهةا تكةون التةي الظالةة أو العمليةة مةن السةيبراني   يمثةلأن األ ((Crompton، Zhou،2016:3كمةا يعةرف 

 المعلومةاا لتلةك به المسموح بير الوصو  أو اإلتالف أاكا  من اكل أي   ضد تام بشكل مظمية المعلوماا وأنجمة المعلوماا

 استخدامها . إساس  أو بها التالعل أو واألنجمة،

 :من السيبرانيأهمية األ

بمعالجة وتخزين  جهز حي  ت وم هكا األ؛ المظمولة الشخصيةسر  عن استخدام األجهز  األ ألفرادأصبع اليوم ال بنى 

 :مثةل ؛وإنجةاز األعمةا  المختلءةة ،للمسةاعد  والتمكةين مةن أداس المهةام اليوميةةالمهمةة العديد من المعلوماا الشخصية والبياناا 

هةكا  ،رف على ما يظيط بهم من أحةداثي األفراد على اتصا  دائم للتع   ب  كما ت   ،التعامل مل البنوك والمصالع واألجهز  الظكومية

ةدورهةا لةم ي   ؛ حية  إنوقد أصبع لشبكاا التواصل االجتماعي أهمية كبير  تتزايد فةي حيةا  األفةراد  ا علةى التواصةل  د  ع  م صةور 

أن  ر لةه إمكانيةةةفهةةي تءةتع المجةةا  أمةام المسةتخدم وتةةوف   ،مةن أدواا التسةو مهمةةة ا إلةى أنهةةا صةارا أدا  بةل أصةةبع ممتةد    ،ف ةط

كما أوجد هكا التطور مجموعة جديد  مةن  ،يظصل على السلل والخدماا الم دمة حو  العالم بشكل سهل ويسير وبنسعار تنافسية

مما يدعو إلةى تةوخي الظةكر وزيةاد  مسةتوى األمةان خاصةة مةل زيةاد  الهجمةاا  ،خاصة في هكا االستخداماا التهديداا األمنية

 .(26: 5868 ،)صائ  يةلكتروناإل

 :من السيبرانيأهداف األ

  :من السيبراني فيما يليأهداف األ أهم لىإ( 5861يشير االتظاد الدولي لالتصاالا )

 سد كافة الثغراا الموجود  في أنجمة أمن المعلوماا. -6



 
 
 
 

 

 

 

 سواس. مستوى الظكوماا واألفراد على حد  على الظد من التجسس والتخريل اإللكتروني  -5

باإلضةةافة إلةى تعزيةةز الظمايةة لمكوناتهةةا مةن أجهةةز   ،الت نيةاا التشةةغيلية علةى كافةةة األصةعد زيةاد  نسةةبة الظمايةة ألنجمةةة  -2

 مه من خدماا.وما ت د   ،وما تظويه من بياناا ،وبرمجياا

ي مواجهة حوادث وهجماا أمن المعلوماا التي تستهدف األجهز  الظكوميةة ومؤسسةاا ال طةاع العةام والخةاص والتصةد   -.

 لها.

 وموثوقة.آمنة خلو بيئة للتعامالا في مجتمل المعلوماا تكون  -2

 .يةلكترونتظمل البنى التظتية الظساسة وصمودها أمام الهجماا اإل -1

 ية التي تستهدف المستخدمين.لكترونمن المخا ر والجرائم اإل توفير ما يلزم من متطلباا ضرورية للظد   -.

 اآللي واألجهز  المظولة باختالف أنواعها والتخلي عنها.عالب ن ا  ال ع  الموجود  في أنجمة الظاسل  -8

 وما تستهدفه من إحداث أضرار بالغة للمستخدمين. ،التصدي للبرمجياا الخبيثة -7
 

 :السيبراني باألمنالمفاهيم المرتبطة 

 لمخةا رل ك ةظايا الوقةوع مةن المسةتخدمين بظمايةة الخاصةة المءةاهيم مةن مجموعةة السةيبراني األمةن مءهةوم يشةمل

 تلك تناولت التي والمراجل الدراساا من العديد في جاس ما حسل المءاهيم تلك لبعض عره يلي وفيما واالنتهاكاا السيبرانية،

 :كما يلي المءاهيم

 :Bullyingاإللكتروني  التنمر -1

 ... االبتةزاز،التهديةد،  ألبةراه اإليةكاس كةالتظرش، الم ةاي ة اإلزعةاب، االتصةاالا تكنولوجيةا اسةتخدام به هةو والم صود

 ضةظايا كةانوا وبريطانيةا الواليةاا المتظةد  األمريكيةة ( من المعلمين فةي%55إلى أن نظو ) إلحصاسااا ول د أاارا ،وبيرها

 الكءيةة األجهةز  انتشةار مةل المخةا ر السةيبرانية بصةور  كبيةر  أاةكا  انتشةر كنحةد والةكي ،التنمةر اإللكترونةي أاةكا  ألحةد

 .(Rayan)، and Yilmaz ،2011 .الككية والهوات 

 :Defamation يلكترونالتشهير اإل -1

تكةون م صةود  بهةكا  ،جهةة معينةة أو بشةخص المعنةوي أو اإلضةرار األدبةي اةننها مةن وأخبةار أفكةار وذلةك مةن خةال  بة   

ةراد الشخصةي للءةرد الموقةل حي  يتم الدخو  على؛ االعتداس  ر  كما تتنوع ،االعتداس ة ،بةه )ال ةظية( التشةهير الم  يةتم  م  ن ث ةوم 

التشةهير  كمةا ال ي تصةر ،هةكا الشةخص عةن صةظيظة بيةر ومعلومةاا فيةه أخبةار ينشرجديد  آخر عمل موقل أو ،مظتوياته تغيير

 بتلةك للتشةهير مخصصةة مواقةل إنشةاس مةن خةال  ،والسياسةية والدينيةة التعليميةة األنجمةة يمتةد ليشةمل قةد بةل ،ف ةط األفةراد علةى

 (.5862 ،)متولي ملء ة ومختل ة عنها وف ائع أخبار أو ب    ،المعت داا الدينيةفي  األنجمة أو الطعن

 :Fraudاإللكتروني  االحتيال -1

ال ةظية )المجنةي عليةه(  كإيهةام ،متعةدد  ا رق ة اإللكترونةي االحتيةا  حي  يتخةك؛ وهو نوع من أنواع النصل على ال ظية

 ويةتم ذلةك مةن خةال  ،ال ةظية االسةتيالس علةى مةن بظية  تمكنةه ؛كاذبةة صةءة أو السةم مل اتخاذ الجةاني ،كاذب مشروع بوجود

 الظاسةل بيانةاا مةل مبااةر  الجةاني يتعامةل قةد أو ،من خةال  الشةبكة بال ظية االتصا  عن  ريو إجراس ال ظية مل تواصله

 (.5868 ،على ال ظية )الربيعة واالحتيا  الخداع في التي تساعدا الكاذبة البياناا فيستعمل



 
 
 
 

 

 

 

 :Phishing اإللكتروني التصيد -.

 علةى للظصةو  خاللةه اسةتهداف المسةتخدمين مةن يةتمحي  ؛ بالخداع اأي    والمعروف ،الجرائم السيبرانية أاكا  أحد وهو

 بواسةطة اسةتخدام ،معلومةاا مةن ذلةك إلةى ومةا الشخصية وكلماا السةر والمعلوماا ،تءاصيل االئتمان مثل الظساسة معلوماتهم

ةم   التةي اإللكترونيةالرسائل  أبةو ) بعةض المواقةل علةى المنتشةر  اإلعالنةاا خةال  مةن وأ ،ح ي يةة تابعةة لجهةة لتبةدو كننهةا متص 

 .(21: .586 ،منصور

 :Social Engineering الهندسة االجتماعية -2

نةا  يسةتخدمها التةي مةن األسةاليل مجموعةة التواصل االجتماعي إلى ابكاا انتشار مل هكا المصطلع الكي انتشر ي شير  الج 

 أنجمتهم واإلضةرار اخترا  على تساعد التي بعض اإلجراساا بتنءيك إقناع ال ظايا أو ،الظساسة على المعلوماا الظصو  في

 (..586 ،الع و  )عبد الصاد  فن اخترا  أو كما تعرف تلك األساليل بعلم ،بها

 :Destabilizationاإللكتروني  اإلرجاف -6

 والمسةيئة المظبطةة النةات مةن خةال  بة  األخبةار نءةوت فةي واإليمان األمن واالضطراباا وزعزعة الخوف وهو إحداث

 سةتخدموي   ،العةام الةرأي إلربةاك خطيةر  وسةيلة ضمن الشةائعاا يندرب مما وبيرها األخبار هكا ب    كما ي عتبر ،ونشر الشائعاا

 ،الظ ي ةة علةى وصعوبة إمكانية الظصةو  ،الظ ي ية األخبار مصادر لتظطيم عام كوسيلة والشائعاا بشكل اإللكتروني اإلرجاف

هةكا الموضةوع )عبةد  التةي تخةص   الصةظيظة األنبةاس علةى الظصةو  بغةره معةين كاذبةة حةو  موضةوع فيتم أحيان ا إااعة أنباس

 .(5887 ،الظليم

 :Groomingواالستدراج  التغرير -2

نةا  حية  ،المخةا ر مةن النةوع هةكا ضةظايا أكثةراإلنترنةت فةي الغالةل  اةبكة مسةتخدمي مةن السةن   صةغار عةد  ي     يةوهم الج 

 ،الطةرفين لل ةاس مةادي )متةولي وربمةا تطةورا هةكا العالقةة بةين ،اإلنترنةت علةى عالقةة صةداقة تكةوين فةي بةرببتهم ضةظاياهم

5862.) 

 :Cyber-espionageاإللكتروني  التجسس -2

وبخاصةة  ،باإلنترنةت مةن خةال  الةربط المسةتخدم تخةص معلوماا على اسر    ت وم بالظصو  برامح معينة بواسطة حي  يتم

 أو ،مجانيةة خءيةة مكونةاا هةكا فةي اةكل التجسةس ت ةمين بةرامح يتم وفي الغالل ،وإعالنية دعائية دعاوىما كان منها يخص 

 ،اإلنترنةت على المستخدم حركة بمراقبة يبدأ تركيل برنامح التجسس وبمجرد ،ابكة اإلنترنت من تنزيلها ي مكن مشاركة برامح

 (.5862التي تريد مهاجمته )ال ظطاني،  الجهة هكا المعلوماا إلى ومن ثم ي وم بن ل
 

 :السيبراني لألمنبعاد االجتماعية األ

 عةن رعب ةي   بةنن خةاص لكةل مةوا ن بشةكل االجتماعيةة عبر مواقل التواصل والشةبكاا المءتوحة اإلنترنت  بيعة تسمع

 هةكا إلبنةاس وسةيلة ومكوناا المجتمةل ارائع تشكل مشاركة جميل كما ،أاكالها االجتماعية بكافة و موحاته ،السياسية تطلعاته

ا بما ،المختلءة والمعلوماا األفكار على من خال  الءرص التي تتيظها لال الع وتطويرا؛ المجتمل  لةدى حاجةة مةن نهتكو   وأي  

 أي مجتمةل علةى مجتمةل انءتةاح ومةن المعلةوم أن ،إليه يرتكز لكيا والمجتمل السيبراني الء اس على است رار في الظءاظ الجميل

 (.75 :5867 ،)ال ظطانيوتكامل بينهما تعاون وآفا  جديد  حاجاا وتكون وأفكار، خبراا لتباد  آخر يؤسس



 
 
 
 

 

 

 

 الخدماا كان ذلك بسبل ارتكاز سواس   ،السيبرانية للشك أن المجتمل ككل قد يتعره لهكا المخا ر ال  ومما ال يدع مجا

؛ السةيبراني الء ةاس فةي مةن مظتةوى  ة   كان السبل ما ي   أو ،إمكاناا من والمعلوماا االتصاالا ت نياا مهت د   ما على الظيوية

 علةى وكةكلك ،تةنثير سةلبي علةى أخالقيةاا مجتمةل معةين ذاا ،فيهةا مربةوبال مشروعة وبيرال بير فمن المؤكد أن المظتوياا

يتةوفر لديةه الظةد  ،السةيبراني الء ةاس لمخةا ر ومةدرك مسةؤو  بد من بنةاس مجتمةل ال وبناس  عليه ،الجريمة نسبة ممارسة ارتءاع

ه عةر  ت   والتةي ،مثةل هةكا التصةرفاا المترتبة علةى ال انونية العواقل وإدراك ،مل قواعد السالمة التعاملال در  على  األدنى من

 (.5865:65 ،الغير للخطر )جبور وحركتها وسالمة األموا  سالمة رؤوت
 

 :من السيبراني في المملكة العربية السعوديةمهام األ

وفةي  ،نتيجةة لالختراقةاا األمنيةة التةي أصةابتها ؛ل د واجهت الشركاا العالمية في العديد من دو  العالم خسائر مرتءعة

 المملكةةوفةي  ،لاير مليةار( 218) إلةى وصةلت السيبراني باألمن المتعل ة العالمية النء ااما تؤكدا الدراساا الظديثة في أن  ظل  

( مةن المنشة ا السةعودية تعرضةت %18) أن أعةدتها دراسةة خةال  مةن األمنيةة سةكاي كاسةبير اةركة ذكةرا السةعودية العربيةة

( من هكا الشركاا ما زالةت بظاجةة ماسةة إلةى تطةوير أدواتهةا الدفاعيةة ضةد %8.ف ط، و) 5868ية خال  عام إلكترونلهجماا 

 م5861كما أاارا الت ديراا فةي عةام  ،م5855( مليار لاير في عام 28وأن تكلءة خسائر هكا الهجماا قد تبل  ) ،هكا الهجماا

 مةل وبالم ارنةة ،علةى مسةتوى العةالم ا( مليةار دوالر سةنوي   28.)إلةى  إلةى أن الهجمةاا السةيبرانية قةد كلءةت الشةركاا مةا يصةل

فةإن  لةكا دوالر، االيةارم( 688) بظةوالي قيمتهةا رت ةد   خسةائر فةي كاترينةا إعصةار لتسةب   ف ةد األعاصةير مثل الطبيعية الكوارث

 وتطبي اتةه اآللةي لواسةل للظاسةلا االسةتخدام ظةل فةي والمجتمةل للءةرد المطلةوب تظ يو في الوحيد الظل هو عد  األمن السيبراني ي  

 .(5867 ،الخيل أبا (أنواعها بكافة واألنجمة واألجهز 

 

 :السيبراني في المملكةمن أهم مؤسسات األ

ف د أدركت  ؛5828لرؤية  االدولة العصرية وف    بناس الستكما  في ظل ما تواجهه المملكة العربية السعودية من تظدياا

 تظ يةوول ةمان  ،المعلوماتيةة نجمهةا وبنيتهةا وذلةك مةن خةال  حمايةة ،المسةتهدفة النه ةة لتظ يو الجهود أهمية أن تتكامل كافة

 فةي المعلومةاا أمةن مواد بتدريس المملكة في الجامعاا معجم اهتمت حي  ؛من التعليم ابدس   الجميل تكات  السيبراني ف د األمن

بتنسةيس المراكةز  امةرور   ،المجةا  ذلةك فةي عليةا دراسةاا بةرامح تخصةيص إلةى بع ةها اتجةاا عةن ال  ف  ،كلياا الظاسل لديها

ومن أهم هكا المراكز ما  ،وكل ذلك لمعاونة الهيئة الو نية في مهامها وفي أهدافها ،والمؤسساا المعنية ب  ية األمن السيبراني

 (.526 :5867 ،أبو ثنين) :يلي

 السيبراني لألمن الو نية الهيئة. 

 السعودية األولمبية مجلة اللجنة وهو مؤسسة و نية تم تنسيسها تظت ،والبرمجة السيبراني لألمن السعودي االتظاد. 

 الداخلية وزار  في األمنية للعملياا الو ني المركز. 

 والت نية للعلوم العزيز عبد الملك بمدينة المعلوماا أمن لت نية الو ني المركز. 

 سعود الملك بجامعة المعلوماا ألمن التميز مركز. 

  سلطان األمير بجامعة السيبراني األمن وحد. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 :قوانين وتشريعات مكافحة الجرائم السيبرانية في المملكة

وخلةو آليةاا قانونيةة  ،خطورتهةا ايةدل تزخاصةة  مة ؛متعم ةةالجةرائم السةيبرانية دراسةة دراسة  على الجهود تانصب   د ل

 التجةريم نصةوص ونتيجةة لل صةور الةكي تت ةمنه ،واإلقليميةة الدولية هكا المجا  المنجماا في ول د برز ،أخطارها من للظماية

 ت وم بوضل قوانين من الدو  من للعديد بد ال فكان ،بالجرائم السيبرانية أن تظيطوعدم قدرتها على في ال وانين الجنائية  الت ليدية

هةكا  ضةد الءاعلةة ال انونيةة الظمايةة تةوفير ضةمان أجةل مةن قوانينهةا الداخليةة لتعةديلها جبهة أو أن تعمل على ،خاصة وتشريعاا

( .6المعلوماتيةة بالمملكةة العربيةة السةعودية بالمرسةوم الملكةي السةامي رقةم )م  مكافظةة الجةرائم نجام إصدارلكا ف د تم  ،الجرائم

ر  لهةا ه  والكي وافو على نجام مكافظة الجرائم المعلوماتية مةن خةال  تظديةد تلةك الجةرائم والع وبةاا الم ةر  6.58 2 8وتاري  

 (... :.6.5 ،)البشر والجهاا المختصة بكلك

ا للهةةدف مةةن النجةةام وهةةو الظةةد  وقةةد جةةاس فةةي المةةاد  الثانيةةة تظديةة مةةن وقةةوع جةةرائم المعلوماتيةةة وذلةةك بتظديةةد الجةةرائم  د 

  :والع وباا الم رر  لكل منها بما سيؤدي إلى

 .المعاونة والمساهمة في تظ يو األمن المعلوماتي -

 .حماية وحء  الظ و  المترتبة على االستخدام للظاسباا اآللية والشبكاا المعلوماتية -

 .المصلظة العامة واالقتصاد الو ني واألخال  واآلداب العامةحماية  -

حية  ااةتملت ؛ ن فيهةا النجةام الع وبةاا الم ةرر  للجةرائم المعلوماتيةةف د بةي   للمواد من الثالثة وحتى العاار  أما بالنسبة

وحدد لكل جريمة ع وبة معينة بداية من الع وبة بالسجن مد  ال تزيد علةى سةنة وبرامةة  ،على تصني  الجرائم من ناحية الع وبة

وانتهةاس  بع وبةة السةجن لمةد  ال تزيةد علةى عشةر سةنواا وبرامةة ال  ،ال تزيد على خمسمائة أل  لاير أو بإحدى هاتين الع وبتين

الجريمةة مةن خةال  عصةابة  ت  ب ةك  م تشديد الع وبةة إذا مةا ارت  ن النجاكما ت م   ،تزيد على خمسة ماليين أو بإحدى هاتين الع وبتين

الجةاني فةي جةرائم  أو صدور أحكةام سةاب ة بظةو   ر ومن في حكمهمص  أو استغل الجاني سلطاته أو نءوذا أو تم التغرير بال    مةمنج  

 مة في ارتكاب الجريمة.خد  النجام على جواز الظكم بمصادر  األجهز  أو البرامح أو الوسائل المستااتمل مماثلة كما 

 

 :اتهإجراءمن السيبراني وبأهمية دورها في اتباع : وعي األسرة بمفهوم األا انيا 

 :األسرة والوعي باألمن السيبراني

ةاك أن األسر العربيةة اليةوم تءت ةد لث افةة إدار  مخةا ر تكنولوجيةا المعلومةاا واالتصةاالا بالطري ةة التةي ت   ال منهةا  د  ظ 

ال  كمةا أن األسةر  العربيةة اليةوم والسةعودية بشةكل خةاص   ،ولكن يمكن الظةد منهةا ،ألنها لن تتالاى أو تنتهي ؛ممكن ألقصى حد  

باتبةاع والجهةل  ،بل وتل ي العلس األكبةر علةى كاهةل الظكومةاا إمةا لنهمةا  وعةدم االكتةراث أو لعةدم المعرفةة ،تهتم بهكا األمر

 ية.لكترونإجراساا الظماية اإل

ولكةن يغيةل  ،وأن لهةم الةدور األكبةر فةي هةكا الصةدد ،الدفاع األو  ضد الهجمةاا والجةرائم السةيبرانية خط   د  ع  ت   رس  فاأل  

هكا الجرائم يعتمدون على استخدام برامح لمسع بوابةاا الظاسةوب للوصةو  إلةى األجهةز  مرتكبو كان  اف ديم   ،عنهم إدراك ذلك

السر، ولكن مل تطور برامح مكافظة الءيروسةاا والتجسةس المعلومةاتي وبةرامح أو يظاولون اخترا  كلماا  ،مظمية منهاالبير 

طلةو عليةه   أصةبع المعتةدون يميلةون أكثةر إلةى اسةتخدام مةا ي  ؛ وازديةاد فاعليتهةا ،مكافظة البرمجيةاا الخبيئةة بننواعهةا المختلءةة

 ؛اياهمللوصو  إلى ضظ االهندسة االجتماعية  مل أصظاب األجهز  الككية المظمية ت ني  



 
 
 
 

 

 

 

عن  ريةو إرسةا  روابةط خادعةة يءتظهةا  ،يلكترونمن خال  التءاعل اإلنساني عبر منتدياا الن اش ووسائل البريد اإل 

المستخدم دون وعي بننها برامح الخترا  أجهزته بهدف تدميرها أو مسع بياناتها أو الظصةو  علةى معلوماتةه الشخصةية بهةدف 

 (..586 ،درار)سرقتهم أو ابتزازهم أو التشهير بهم 

 

 :من السيبرانيا وتوجيههم نحو اتباع إجراءات األسرة في إرشاد أفرادهدور األ

مةن السةيبراني، فهةي نةوا  إراةاد وتوجيةه أفةراد األسةر  نظةو اتبةاع إجةراساا األدور خطير وبةال  األهميةة فةي  لألسر 

مشةةتركة يجةةل أن يسةةاهم فيهةةا الجميةةل مةةن حكومةةاا مسةةؤولية مةةن السةةيبراني فتظ يةةو األ ،اضةةنة األولةةى لألجيةةا المجتمةةل والظ

حسةن  :منهةا ؛مةن السةيبراني جوانةل متعةدد كمةا يشةمل دور األسةر  فةي تظ يةو األ ،مجتمعية آمنة ومؤسساا وأفراد لتظ يو بيئة

أاكالها وإجةراساا ية بكافة لكترون، ومتابعتهم، وتوعيتهم بالجرائم اإلنترنتلشبكة اإلاآلمن توجيه أفرادها نظو االستخدام األمثل 

فيهةةا دون  اأو  رف ةةلكةةي ال يصةةبظوا ضةظية لهةةا  ،مةةن خطورتهةا -وبالتةالي المجتمةةل-الظمايةة التةةي يجةةل اتخاذهةا لظمايةةة أنءسةةهم 

ةةوإعةةانتهم علةةى مواكبةة الثةةور  الرقميةةة وح   ،لألفةةرادمةن السةةيبراني فةةدور األسةةر  كبيةةر لتظ يةةو األ ،وعةي ن اسةةتثمارها بسةةالمة س 

 .وأمان

  :(.586 ،رااد) :التوعية األسرية كما يليلخيص دور ويمكن ت 

 ت ديم التوعية الالزمة ألفرادها بنهمية األمن السيبراني وتزويدهم باإلرااداا والنصائع الواجل اتباعها. -6

تنمية الوعي باألمن السيبراني من خال  إعطاس النصائع التي تسةاهم فةي لتظ يةو درجةة عاليةة مةن األمةان والظمايةة فةي  -5

 عالم رقمي سهل االخترا .

 ية.لكترونر اإلمكان مل المخا ر اإلد  تدريل أفرادها على التعامل ق   -2

والتي ترجل إلى عدم وعيهم بطر   ،مساعد  أفرادها في الظد من المخا ر الناجمة من اخترا  أجهز  وابكاا الظاسل -.

 باإلضافة إلى تدريبهم على تءادي هكا األخطاس. ،وأساليل الوقاية والظماية

 :من الجرائم السيبرانية للحمايةسرة اتخاذها حتياطات األمنية التي يجب على األاال: ا الثا 

 :األمنيةمفهوم االحتياطات 

االتصةاالا مجموعةة اإلجةراساا والتةدابير األمنيةة الةالزم اتباعهةا فةي التعامةل مةل األجهةز  الت نيةة ووسةائل د بها  ص  ي  

 ،ية بكافة أاةكالها وصةورهالكترونوحء  ما عليها من معلوماا وبياناا من أخطار الجرائم اإل ،لظءجها من االخترا  والتجسس

 ،األولةى وهةي مرحلةة مةا قبةل وقةل الجريمةة؛ كما يجل التنبه والتمييز بين مرحلتين لل يام بهكا االحتيا ةاا واإلجةراساا األمنيةة

 .والثانية وهي مرحلة ما بعد وقوع الجريمة

 : األمنيةل اتخاذ االحتياطات والتدابير مراح

 :نككر أهمها كما يلي ،ينتي اتخاذ االحتيا اا والتدابير األمنية على عد  مراحل

 مرحلة ما قبل وقوع الجريمة السيبرانية وما تشتمل عليه من احتيا اا وتدابير أمنية. :الا أو

 ،وهةي مةا يطلةو عليهةا )أمةن المعلومةاا( ،التةدابير واإلجةراساا يشةارك فةي اتخاذهةا كافةة ال طاعةاا فةي المجتمةلوتشمل كافةة 

 :وهناك قواعد تظكم أمن المعلوماا يمكن عرضها كما يلي

 .المهمةتظديد المعلوماا  -



 
 
 
 

 

 

 

 تظليل المخا ر والتهديداا. -

 تظليل ال ابلية للعدوان. -

 تطبيو كافة اإلجراساا الم اد . -

  ييم ودراسة األساليل واإلجراساا الم اد .الت -

 ية وما تشتمل عليه من احتيا اا وتدابير أمنية.لكترونمرحلة ما بعد وقوع الجريمة اإل :ا انيا 

ويةتم ذلةك  ،و  الكشة  عةن مرتكبةي الجريمةةع  ألن البطس سيترتل عليه مشكالا ت   ؛بد من سرعة المواجهة للجريمة إذ ال 

 :من خال  اآلتي

 ية.لكترونوتشكيل فر  خاصة بالتصدي ومكافظة الجرائم اإلإنشاس  -

 (.5861 ،تظديد أسلوب عمل هكا الءر  بناس على أحدث النجم )الشري  -

 الظماية والتنمين باستخدام البرامح التكنولوجية الظديثة.  :ا الثا 

 :وينتي ذلك على أربعة مستوياا هي

 .األعما  حماية وتنمين الظاسباا الشخصية الخادمة في قطاع -

 حماية وتنمين ابكة الربط باإلنترنت. -

 حماية وتنمين المعلوماا المتداولة. -

 الظماية من االختراقاا والتجسس. -

 .التنمين بوضل السياسة األمنية :ارابعا 

 تظ يو أمن األفراد. -

 تظديد الهياكل التنجيمية المساند  )كيان األمن(. -

 .تصني  المصادر والبياناا والمعلوماا -

 .عملياا التشغيلتنمين  -

 .. إلى بير ذلك..يةلكتروني ون ل الملءاا والتجار  اإللكترونتنمين التطبي اا والشبكاا والخدماا كالبريد اإل -

تجميل البيانةاا والتظليةل والتصةميم والبرمجةة والتشةغيل والصةيانة والةدعم )وتشتمل على  ،تنمين مراحل تطوير النجم -

 (.5865 ،جبور) (الءني

 

 :سرة لحماية أنفسهم من الجرائم السيبرانيةأفراد األيتخذها أن يجب اإلجراءات التي 

 .آلخرمن حين وتغييرها  ،التنكد من استخدام كلماا مرور قوية ال يمكن تخمينها -6

 .لالخترا  والتجسس ااستمرارية تظدي  نجام التشغيل للظاسوب الخاص واألجهز  الككية األخرى بصور  دائمة منع   -5

 منها: ؛الظرص على تنمين جهاز الظاسوب واألجهز  الككية من خال  استخدام عد  أاياس  -2

 تءعيل برامح الظماية مثل الجدار الناري. -



 
 
 
 

 

 

 

 تءعيل م اداا الءيروساا واستخدامها. -

 .التظدي  المستمر لبرامح مكافظة التجسس -

 ام المعامالا المالية وبيرها.ي في مجاالا استخدلكترونتنمين وحماية البياناا المتعل ة بالبريد اإل -

 .البعد عن األخطاس الناتجة عن عدم معرفة التعامل مل الظاسوب -

 سرعة االتصا  وتبلي  الجهاا الرسمية عند وقوع المستخدم ضظية لتجسس أو اخترا . -

  (.5862 ،بنو  )متولي ال  سد الثغراا األمنية التي يتم اكتشافها في برامح التشغيل أو -.

 

 المنهجية الدراسةإجراءات  .1

 تمهيد:

بعةة فةي البظة ، والةكي يت ةمن: تظديةد المنهجيةة المتبعةة، اا المت  جةراس  للمةنهح واإلمن خال  هكا الءصل سيتم التطر  

والمجتمل والعينة المسةتهدفة، واألدواا المسةتخدمة مةن حية  البنةاس وأسةاليل التظ ةو مةن صةدقها وثباتهةا، واألدواا والعمليةاا 

 :البياناا، وذلك على النظو التاليخدم في تظليل ت  س  التي ست  اإلحصائية 

 

 :نوع الدراسة. 1.1

حي  تستهدف الدراساا الوصءية ت رير خصائص ظاهر  معينة أو موقة   ؛تعتبر هكا الدراسة من الدراساا الوصءية

وتصةل مةن خةال  ذلةك إلةى إصةدار  ،وتعتمد على جمل الظ ائو وتظليلها وتءسيرها الستخالص داللتهةا ،تغلل عليه صءة التظديد

 (.678: 6778 ،حسن) التعليماا بشنن الموق  أو الجاهر  التي ي وم الباح  بدراستها

 

 :منهج الدراسـة. 1.1

وذلك ألنه من المناهح الرئيسية فةي الدراسةاا الوصةءية ؛ اعتمدا الدراسة على منهح المسع االجتماعي بنسلوب العينة

ر الكثيةر ويةوف   ،ستخدم فةي الدراسةاا الوصةءيةالمسع االجتماعي بننه   أحد المناهح الرئيسية التي ت   حي  يعرف منهح؛ التظليلية

ونستطيل بواسطته أن نجمل وقائل ومعلومةاا موضةوعية عةن ظةاهر  معينةة أو  ،من البياناا والمعلوماا عن موضوع الدراسة

 ،6772 ،(  )مختةةار.. الةة .االجتماعيةةة ،التربويةةة ،ظيةحادثةةة مخصصةةة أو جماعةةة مةةن الجماعةةاا أو ناحيةةة مةةن النةةواحي )الصةة

621). 

 

 :مجتمع وعينة الدراسة. 1.1

، ف ةد الكلةي لصةعوبة حصةر مجتمةل الدراسةة اونجةر  ؛ يتكون مجتمل الدراسة من جميةل األسةر السةعودية بمظافجةة جةد 

بتوزيةل الباحة  حية  قةام ؛ بمظافجةة جةد األسةر السةعودية علةى مجموعةة مةن البسةيطة  العشةوائيةالباح  أسلوب العينة استخدم 

( اسةتبياناا 8وعند التظليل تم اسةتبعاد ) ،ا( مبظوث  178وقد تجاوب مل الباح  عدد ) ،( أسر 888على عدد ) اي   إلكتروناالستبانة 

  .( استبانة صالظة للتظليل186لعدم اكتمالها ليصبع العدد الكلي )

 

 



 
 
 
 

 

 

 

   مجاالت الدراسة:. 1.1

 :الدراسة فيما يليتتحدد مجاالت 

 المجال البشري:   

 .( أسر 186وعددهم ) ،عينة عشوائية من األسر السعودية بمظافجة جد  

 :المجال المكاني   

 ،وذلةك ألن الباحة  يعةد أحةد سةكان مظافجةة جةد  ؛تم تطبيو الدراسة الميدانية بمظافجة جد  بالمملكة العربية السةعودية

 مما يسهل عليه من مهمة جمل بياناا الدراسة.

 المجال الزمني: 

ا( 62تم جمل البياناا لهكا الدراسة خال  )  .م5856 . 62إلى  م5856 . 6 من الءتر  الزمنيةخال   ،يوم 

 

 أداة الدراسة:. 6.1

االسةتبانة مةن أكثةر أدواا  عةد  حية  ت  ؛ اعتمد الباح  على االستبانة كندا  لجمل البيانةاا والمعلومةاا المتعل ةة بالدراسةة

البظةوث الوصةءية، فهةي أدا  است صةاس منهجيةة ت ةم مجموعةة مةن الخطةواا المنتجمةة تبةدأ  في اوايوع   االبظ  العلمي استخدم  

ي الردود واالستجاباا، ومن ثةم تنجيمهةا بطري ةة تةوفر الوقةت والجهةد والتكةالي . وتكونةت بتظديد البياناا المطلوبة وتنتهي بتل   

 على النظو التالي: االستبانة من قسمين

 القسم األول:

عمل رب األسر   –الدخل الشهري  –المستوى التعليمي  –الءئة العمرية  –وااتمل على البياناا األساسية ألفراد العينة )الجنس 

 عدد أفراد األسر (. –

 ( عبار ، موزعة على خمسة مظاور: 8.) ال سم الثاني: األسئلة الموضوعية، وااتمل

 عباراا. (68). درجة الوعي بماهية األمن السيبراني لدى عينة من األسر بمظافجة جد ، ويتكون من 6

 عباراا. (68)ويتكون من  أاكا  الجرائم التي يتعامل معها األمن السيبراني ولها عالقة بالمجتمل السعودي،. 5

 .عباراا (68)ويتكون من  السيبراني من وجهة نجر األسر بمظافجة جد ،مخا ر جرائم الء اس . 2

 (.)ويتكةون مةن  المعوقاا االجتماعية لتظ يو الوقاية من جرائم الء اس السيبراني من وجهةة نجةر األسةر بمظافجةة جةد ،. .

 .عباراا

 جتماعيةة مةن جةرائم الء ةاس السةيبراني،أهم الم ترحاا التي تسةاعد علةى تءعيةل دور األمةن السةيبراني لتظ يةو الوقايةة اال. 2

 عبار . (66)ويتكون من 

ال  –ال أعلةم  –)أوافو  لم يات ليكرا للتدرب الثالثي، وقام الباح  باستخدام المستوياا الكل عبار  وف    اوزن   الباح أعطى وقد 

ا كما هو موضةع فةي الجةدو  لهكا الء را التوالي، ويكون مدى المتوسط المرجع ( على6 – 5 – 2ا بال يم )وتمثل رقمي    ،أوافو(

 التالي:

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 ( للتدرج الثال يLikert scaleلمقياس ليكرت ) ا( أوزان العبارات وفقا 1-1جدول رقم )

 مدى المتوسط الوزن اإلجابات

 2.8 - .5.2من  2 أوافو

 .5.2> - .6.1من  5 ال أعلم

 .6.1> - 6من  6 ال أوافو

 

 :صدق و بات أداة الدراسة

 :الصدق الظاهري )الخارجي( لألداة )أ(

حية   ؛لها قبل إعدادها ت  ع  ض  وتظ و األهداف التي و   ،ل ياسه ت  ع  ض  ي صد به التظ و من قدر  االستبانة على قيات ما و  

ت من أجلها، وللتظ و من صةد  أدا  الدراسةة تةم عرضةها علةى مجموعةة ع  ض  األدا  التي تتمتل بالصد  ت يس الوظيءة التي و  إن 

للظكم على مةدى صةظة واةمولية الء ةراا وسةالمتها اللغويةة، وانتمائهةا إلةى ؛ من المظكمين المختصين من ذوي الخبر  والكءاس 

إلفةةاداا المظكمةةين وآرائهةةم، تةةم إعةةاد  الصةةيابة لةةبعض الء ةةراا، وحةةكف بعةةض الء ةةراا،  االمظةةور التةةي انةةدرجت تظتةةه، ووف  ةة

 لتصبع االستبانة بصورتها النهائية.

 

 :صدق االتساق الداخلي لألداة )الصدق البنائي( )ب(

تم التظ و من صد  االتسا  الداخلي ألدا  الدراسةة، مةن خةال  حسةاب معةامالا ارتبةا  بيرسةون بةين كةل عبةار  مةن  

 عباراا االستبيان مل الدرجة الكلية للمظور الكي تتبل له، وجاسا النتائح كما في الجدو  التالي:

 االتساق الداخلي ألداة الدراسة )ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه( (1-1جدول )

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

6 .497** 1 .543** 6 .768** 1 .918** 6 .737** 1 .584** 

5 .426** . .719** 5 .821** . .877** 5 .750** . .886** 

2 .536** 8 .410** 2 .884** 8 .925** 2 .836** 8 .887** 

. .385** 7 .694** . .875** 7 .898** . .824** 7 .870** 

2 .469** 68 .659** 2 .915** 
6

8 
.851** 2 .829** 

6

8 
.852** 

   المحور الخامس المحور الرابع

   االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

6 .733** 2 .759** 6 .767** 2 .723** 7 .740**   



 
 
 
 

 

 

 

5 .694** 1 .780** 5 .771** 1 .757** 68 .799**   

2 .731** . .735** 2 .693** . .773** 66 .621**   

. .737**   . .782** 8 .701**     

 (8.86دا  عند )** معامل االرتبا  

 

  بات أداة الدراسة:)ج( 

 صةةد بةةه حصةةو  األفةةراد علةةى نءةةس عةةد الثبةةاا مةةن الشةةرو  األساسةةية التةةي يجةةل توافرهةةا فةةي االسةةتبانة الجيةةد ، وي  ي  

عيد تطبي ها عليهم تظت نءس الجروف، وللتنكد من ثباا االسةتبانة قةام الباحة  باسةتخدام )معامةل ألءةا كرونبةا  الدرجاا إذا ما أ  

Cronbach'aAlpha:والجدو  التالي يوضع النتائح ،) 

 ( معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ألداة الدراسة1-1جدول )

 محاور أداة الدراسة
 عدد

 العبارات

 معامل ألفا

 كرونباخ

 56..8 68 .درجة الوعي بماهية األمن السيبراني لدى عينة من األسر بمظافجة جد 

 8.711 68 .يتعامل معها األمن السيبراني ولها عالقة بالمجتمل السعوديأاكا  الجرائم التي 

 8.7.6 68 .مخا ر جرائم الء اس السيبراني من وجهة نجر األسر بمظافجة جد 

المعوقاا االجتماعية لتظ يو الوقاية من جرائم الء اس السةيبراني مةن وجهةة نجةر 

 .األسر بمظافجة جد 

. 8.818 

تسةةاعد علةةى تءعيةةل دور األمةةن السةةيبراني لتظ يةةو الوقايةةة  أهةةم الم ترحةةاا التةةي

 .االجتماعية من جرائم الء اس السيبراني

66 8.762 

 0.211 12 الدرجة الكلية

 

 

 الدراسة: فيمة األساليب والمعالجات اإلحصائية المستخد  . 2.1

المعالجة اإلحصائية باسةتخدام برنةامح وإجراس عة باستخدام الظاسل اآللي من االستباناا المسترج   تم تءري  المعلوماا 

(SPSS) :والمتمثلة في اآلتي 

 .معامل ارتبا  بيرسون، لظساب االتسا  الداخلي 

  استخراب معامل الثباا للمظاور عن  ريو معامل ألءا كرونبا Cronbach Alpha).) 

 .التكراراا والنسل المئوية لوص  عينة الدراسة 

 ظرافاا المعيارية؛ لظساب متوسطاا استجاباا أفراد عينة الدراسة حو  متغيراا الدراسة.المتوسطاا الظسابية، واالن 



 
 
 
 

 

 

 

 ( للعيناا المست لة وتظليل التباين )ا( اختبارANOVA) اسةتجاباا أفةراد عينةة الدراسةة  للتعرف على داللة الءرو  في

( للم ارنةاا الثنائيةة البعديةة فةي حالةة إظهةار LSDلمتغيراتهم الديموبرافية، باإلضافة إلى اختبار )أقل فر  معنةوي  اوف   

 .ا( لءرو  داللة إحصائي   ANOVAاختبار )

 

 تحليل البيانات ومناقشة النتائج .1

 :تمهيد

يتناو  هكا الءصل عره نتائح الدراسة، وذلك من خال  عره استجاباا أفراد عينة الدراسةة علةى أسةئلة الدراسةة، ومعالجتهةا 

إلةى النتةائح، وتظليلهةا، ومناقشةتها، وتءسةيرها فةي ضةوس األ ةر النجريةة  ال  الوصءي وأسةاليبه اإلحصةائية، وصةو باستخدام مءاهيم االحصاس

 والدراساا الساب ة.

 سةالنتائج المتعلقة بوصف عينة الدرا .1.1

 الشخصية( توزيع أفراد العينة الدراسة حسب المتغيرات 1-1جدول )

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 الجنس
 % 81.1 552 ذكر

 % 18.9 129 أنثى

 الفئة العمرية

 % 5.4 37 سنة 52أقل من 

 % 14.1 96 سنة 22> - 52من 

 % 35.1 239 سنة 2.> - 22من

 % 32.5 221 سنة 22> - 2.من 

 % 12.9 88 سنة فنكثر 22من 

 المستوى التعليمي

 % 1.0 7 ي رأ ويكتل

 % 14.2 97 ثانوية وأقل

 % 67.0 456 جامعيمؤهل 

 % 16.3 111 دراساا عليا

 % 1.5 10 أخرى

 الدخل الشهري

 % 10.7 73 لاير 2888أقل من 

 % 19.1 130 لاير 68888> - 2888من 

 % 27.5 187 لاير628888> - 68888من 

 % 31.0 211 لاير 58888> - 62888من 

 % 11.7 80 لاير 58888أكثر من 

 األسرةعمل رب 
 % 74.4 507 حكومي موظ 

 % 2.1 14 أعما  حر 



 
 
 
 

 

 

 

 % 17.3 118 مت اعد

 % 6.2 42 بير ذلك

 عدد أفراد األسرة

 % 32.6 222 أفراد 2أقل من 

 % 52.1 355 أفراد 8> - 2من 

 % 12.9 88 فرد 65> - 8من 

 % 2.3 16 فرد 65أكثر من 

 % 100.0 681 المجموع

 

 للمتغيراا الشخصية، فيت ع اآلتي: انتائح التظليل الوصءي لعينة الدراسة وف   يوضع ( 6-.)الجدو  السابو 

(. % 68.7( هةم ذكةور، بينمةا بلغةت نسةبة اإلنةاث )% 86.6، يت ع من خةال  الجةدو  أن بالبيةة العينةة بنسةبة )للجنسبالنسبة 

 البياني التالي يوضع هكا النسل: والشكل

 

 

( فةي % 25.2سةنة(، وأن نسةبة ) 2.> - 22( من العينة في الءئة العمرية )من % 22.6، يت ع أن نسبة )للفئة العمريةبالنسبة 

( فةي % 65.7سةنة(، وأن نسةبة ) 22> - 52( في الءئةة العمريةة )مةن % 6..6سنة(، وأن نسبة ) 22> - 2.الءئة العمرية )من 

سةنة(. والشةكل البيةاني التةالي يوضةع  52الءئة العمرية )أقل من ( ف ط في % ..2(، وأن نسبة )فنكثرسنة  22الءئة العمرية )من 

 هكا النسل:

 

81.1%

18.9%

توزيع أفراد العينة وفًقا للجنس( 1)شكل رقم 

ذكر

أنثى

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%

سنة 25أقل من  35> -25من 
سنة

45> -35من
سنة

55> -45من 
سنة

سنة 55من 
فأكثر 

5.4%
14.1%

35.1% 32.5%

12.9%

توزيع أفراد العينة وفًقا للفئة العمرية( 2)شكل رقم 



 
 
 
 

 

 

 

( % 61.2( مةن العينةة مسةتواهم التعليمةي )مؤهةل جةامعي(، وأن نسةبة )% 8..1، يت ةع أن نسةبة )للمستوى التعليمةيبالنسبة 

( مسةةتواهم % 6.2وأقةةل(، وأن نسةةبة )( مسةةتواهم التعليمةةي )ثانويةةة % 5..6مسةةتواهم التعليمةةي )دراسةةاا عليةةا(، وأن نسةةبة )

 ( في مستوى )ي رأ ويكتل(. والشكل البياني التالي يوضع هكا النسل:% 6.8التعليمي )أخرى(، وأن نسبة )

 
 

 2..5لاير(، وأن نسةبة ) 58888> - 62888( مةن العينةة يبلة  دخلهةم الشةهري )مةن % 26، فإن نسبة )للدخل الشهريبالنسبة 

 68888> - 2888( يبلة  دخلهةم الشةهري )مةن % 67.6لاير(، وأن نسبة )628888> - 68888ي )من ( يبل  دخلهم الشهر%

( يبل  دخلهم الشهري )أقل من % ..68ري ا (، وأن نسبة ) 58888( يبل  دخلهم الشهري )أكثر من % ..66لاير(، وأن نسبة )

 ري ا (. والشكل البياني التالي يوضع هكا النسل: 2888

 

 

( أفادوا بنن رب األسر  )موظ  حكومي(، % ....، يت ع من خال  الجدو  أن بالبية العينة بنسبة )لعمل رب األسرةبالنسبة 

( لةديهم )أعمةا  حةر (، % 5.6( لهم وظائ  بيةر التةي ذ كةرا، وأن نسةبة )% 1.5( )مت اعد(، وأن نسبة )% 2..6وأن نسبة )

 والشكل البياني التالي يوضع هكا النسل:

0.0%

50.0%

100.0%

يقرأ ويكتب ثانوية وأقل مؤهل 
جامعي

دراسات عليا أخرى

1.0% 14.2%

67.0%

16.3%
1.5%

توزيع أفراد العينة وفًقا للمستوى التعليمي( 3)شكل رقم 

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%

5000أقل من 
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>  -5000من 
لاير10000

>  -10000من 
لاير150000

>  -15000من 
لاير20000
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لاير20000

10.7%
19.1%

27.5% 31.0%

11.7%

توزيع أفراد العينة وفًقا للدخل الشهري( 4)شكل رقم 



 
 
 
 

 

 

 

 
 

أفةراد(،  8> - 2( من العينة أفادوا بنن حجم األسر  )من % 25.6، يت ع من خال  الجدو  أن نسبة )لعدد أفراد األسرةبة بالنس

 65> - 8( يبلة  عةدد أفةراد أسةرهم )مةن % 65.7أفةراد(، وأن نسةبة ) 2( يبل  عدد أفراد أسةرهم )أقةل مةن % 25.1وأن نسبة )

 فرد(. والشكل البياني التالي يوضع هكا النسل: 65أسرهم )أكثر من ( يبل  عدد أفراد % 5.2فرد(، وأن نسبة )

 

 

 نتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسةال .1.1

 نتائج السؤال األول ومناقشاتها:

هةكا عةن ؟ ولنجابةة مةا درجةة الةوعي بماهيةة األمةن السةيبراني لةدى عينةة مةن األسةر بمحافظةة جةدة :ينص السؤال األول علةى

المتوسطاا الظسابية واالنظرافاا المعيارية واألوزان النسبية السةتجاباا عينةة الدراسةة حةو  عبةاراا المظةور األو ،  التساؤ  تم حساب

 كما في الجدو  التالي:

المتوسةةطاا الظسةةابية واالنظرافةةاا المعياريةةة واألوزان النسةةبية السةةتجاباا عينةةة الدراسةةة حةةو  درجةةة الةةوعي  :(1-1جةةدول )

 .السيبراني لدى عينة من األسر بمظافجة جد بماهية األمن 

 العبارة م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 نسبة

 الموافقة
 الترتيب الدرجة

 7 أوافو % 93.3 0.43 2.80 أدرك أهمية األمن السيبراني لعائلتي وأسرتي. 6

 2 أوافو % 97.3 0.30 2.92 بمخا ر فيروساا الهوات  الككية. لدي معرفة 5

 4 أوافو % 96.3 0.37 2.89أتبةةل اإلجةةراساا التةةةي تظةةاف  علةةةى أمةةن بيانةةةاتي  2

74.4%

2.1%

17.3%
6.2%

توزيع أفراد العينة وفًقا لعمل رب األسرة( 5)شكل رقم 

موظف حكومي

أعمال حرة 

متقاعد

غير ذلك

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

أفراد5أقل من  أفراد8> -5من  فرد12> -8من  فرد 12أكثر من 

32.6%
52.1%

12.9%
2.3%

توزيع أفراد العينة وفًقا لعدد أفراد األسرة( 6)شكل رقم 



 
 
 
 

 

 

 

 الشخصية.

بيانةاا اخصةية أو عائليةة  أتجنل الكشة  عةن أي   .

 .نترنتأثناس تصءظي على اإل
 1 أوافو % 97.6 0.33 2.93

 3 أوافو % 97.5 0.35 2.92 أتجنل نشر صوري الشخصية وصور عائلتي. 2

 6 أوافو % 95.2 0.41 2.85 .اآلمنةأحرص على تظميل التظديثاا والبرامح  1

أحةرص علةةى اإلبةةالا عةن المواقةةل المشةةكوك فيهةةا  .

 للجهاا المختصة.
 9 أوافو % 84.5 0.64 2.53

 5 أوافو % 95.9 0.42 2.88 أتجنل االن مام إلى برف الدرداة بير المجدية. 8

يةةة لكتروناإل أهةةتم بصةةءة مسةةتمر  بءظةةص الرسةةائل 7

 .والروابط التي تبدو لي أنها ضار 
 8 أوافو % 85.3 0.69 2.56

 10 ال أعلم % 73.9 0.88 2.22 أهتم بتغيير كلمة المرور كل فتر . 68

  أوافق % 91.7 0.48 2.75 المتوسط العام

 

بماهيةة األمةن السةيبراني لةدى عينةة مستوى الوعي ( أن المتوسط العام الستجاباا أفراد العينة حو  5-.يت ع من الجدو  )

( كمةةا بلغةةت نسةةبة المواف ةةة العامةةة علةةى ف ةةراا المظةةور 8..8(، وبلةة  االنظةةراف المعيةةاري الكلةي )2..5بلةة  ) مةن األسةةر بمظافجةةة جةةد 

الةوعي ى أن ( والمتوسط ضمن هكا الءتةر  والنسةبة المئويةة المرتءعةة يشةيران إلة2.8 - .5.2ي ل ضمن الءتر  )من  (، والمتوسط% ..76)

 .بماهية األمن السيبراني لدى عينة من األسر بمظافجة جد  جاس بدرجة مرتءعة

 

 نتائج السؤال الثاني ومناقشاتها:

هةكا عةن ولنجابةة  ؟أشكال الجرائم التي يتعامل معها األمن السيبراني ولها عالقة بالمجتمع السعوديينص السؤال الثاني على: ما 

المتوسطاا الظسابية واالنظرافاا المعيارية واألوزان النسبية السةتجاباا عينةة الدراسةة حةو  عبةاراا المظةور الثةاني، التساؤ  تم حساب 

 كما في الجدو  التالي:

أاةكا  الجةرائم المتوسةطاا الظسةابية واالنظرافةاا المعياريةة واألوزان النسةبية السةتجاباا عينةة الدراسةة حةو   :(1-1جدول )

 األمن السيبراني ولها عالقة بالمجتمل السعودي التي يتعامل معها

 العبارة م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 نسبة

 الموافقة
 الترتيب الدرجة

 1 أوافو % 89.9 0.61 2.70 .  نترنتاالبتزاز المالي والجنسي عن  ريو اإل 6

نشر برامح التجسس عن  ريو وسائل التواصةل  5

 ية.لكتروناإل
 3 أوافو % 85.5 0.71 2.57

 5 أوافو % 85.1 0.73 2.55 الظساباا الشخصية لألفراد. اخترا  2



 
 
 
 

 

 

 

 8 أوافو % 82.9 0.78 2.49 ية وهمية لتزي  الظ ائو.إلكترونمواقل إنشاس  .

 2 أوافو % 86.3 0.74 2.59 ي. لكترونوالنصل اإلاالحتيا   2

 6 أوافو % 84.7 0.76 2.54 انتظا  الشخصياا. 1

 10 أوافو % 79.1 0.76 2.37 .نترنتتجار  المخدراا عن  ريو اإل .

 7 أوافو % 84.5 0.76 2.53 .نترنتاألفكار المتطرفة والعن  عبر اإل ب    8

وال ةةةكف والتشةةةهير عةةةن  ريةةةو  جةةةرائم السةةةل   7

   .نترنتاإل
 4 أوافو % 85.2 0.75 2.56

 9 أوافو % 80.6 0.76 2.42 .نترنتجرائم تجار  األ ءا  عن  ريو اإل 68

  أوافق % 84.4 0.74 2.53 المتوسط العام

أاكا  الجرائم التةي يتعامةل معهةا األمةن السةيبراني ( أن المتوسط العام الستجاباا أفراد العينة حو  2-.يت ع من الجدو  )

( كمةةا بلغةةت نسةةبة المواف ةةة العامةةة علةةى ف ةةراا ...8(، وبلةة  االنظةةراف المعيةةاري الكلةةي )5.22بلةة  ) ولهةةا عالقةةة بةةالمجتمل السةةعودي

( والمتوسط ضمن هكا الءتةر  والنسةبة المئويةة المرتءعةة يشةيران إلةى أن 2.8 - .5.2ي ل ضمن الءتر  )من  (، والمتوسط% ...8المظور )

 .ولها عالقة بالمجتمل السعودي جاسا بدرجة مرتءعةأاكا  الجرائم التي يتعامل معها األمن السيبراني 

 

 نتائج السؤال الثالث ومناقشاتها:

هةكا التسةاؤ  عةن ولنجابة  ؟أهم مخاطر جرائم الفضاء السيبراني من وجهة نظر األسر بمحافظة جدةنص السؤال الثالث على: ما ي

النسبية الستجاباا عينةة الدراسةة حةو  عبةاراا المظةور الثالة ، كمةا فةي تم حساب المتوسطاا الظسابية واالنظرافاا المعيارية واألوزان 

 الجدو  التالي:

أهم مخا ر جةرائم المتوسطاا الظسابية واالنظرافاا المعيارية واألوزان النسبية الستجاباا عينة الدراسة حو   :(1-1جدول )

 :الء اس السيبراني من وجهة نجر األسر بمظافجة جد 

 العبارة م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 نسبة

 الموافقة
 الترتيب الدرجة

 5 أوافو % 87.2 0.65 2.62 ت لص العالقاا االجتماعية. 6

واألسر  اآلخرين عدم التكي  واالندماب مل  5

 والمجتمل.
 7 أوافو % 6.9 8 0.66 2.61

 1 أوافو % 89.1 0.64 2.67 التءكك األسري والخالفاا بين األفراد. 2

 2 أوافو % 88.4 0.68 2.65 الظوار مل األسر . إهما  .

 10 أوافو % 85.7 0.70 2.57 إهدار الموارد البشرية وتعطيلها. 2

المةةةةالي لمكافظةةةةة الجةةةةرائم  نءةةةةا زيةةةةاد  اإل 1

 .المعلوماتية
 3 أوافو % 88.3 0.59 2.65

 6 أوافو % 87.4 0.69 2.62 امة والمتطرفة.األفكار الهد   ب    .



 
 
 
 

 

 

 

 8 أوافو % 86.4 0.70 2.59 االبتزاز المالي لألسر . 8

 4 أوافو % 87.6 0.70 2.63 نشر الشائعاا المغرضة. 7

 9 أوافو % 86.4 0.71 2.59 نشر العروه والمواد اإلباحية. 68

  أوافق % 87.3 0.67 2.62 المتوسط العام

 

 نتائج السؤال الرابع ومناقشاتها:

هةي المعوقةات االجتماعيةة لتحقيةق الوقايةة مةن جةرائم الفضةاء السةيبراني مةن وجهةة نظةر األسةر ينص السؤال الرابةع علةى: مةا 

هةةكا التسةةاؤ  تةةم حسةةاب المتوسةةطاا الظسةةابية واالنظرافةةاا المعياريةةة واألوزان النسةةبية السةةتجاباا عينةةة عةةن ولنجابةةة  ؟بمحافظةةة جةةدة

 بل، كما في الجدو  التالي:الدراسة حو  عباراا المظور الرا

المعوقةةةاا المتوسةةةطاا الظسةةةابية واالنظرافةةةاا المعياريةةةة واألوزان النسةةةبية السةةةتجاباا عينةةةة الدراسةةةة حةةةو   :(1-1جةةةدول )

 االجتماعية لتظ يو الوقاية من جرائم الء اس السيبراني من وجهة نجر األسر بمظافجة جد 

 العبارة م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 نسبة

 الموافقة
 الترتيب الدرجة

6 
عدم وعي أفراد األسر بمءهوم األمةن السةيبراني 

 والمخا ر التي يمكن أن تظدث من خالله.
 3 أوافو 94.1% 0.45 2.82

5 

التطةةور المسةةتمر فةةي وسةةائل التكنولوجيةةا التةةي 

تتعامل معها أفراد األسةر  دون المعرفةة الكاملةة 

 وكيءية تجنبها.لمشكالا هكا الوسائل 

 2 أوافو % 94.3 0.45 2.83

2 

تعامل السن الصةغير  مةل التكنولوجيةا أكثةر مةن 

عرضةة السن الكبير  داخل األسر  يجعلهم أكثر 

 لمشكالا األمن السيبراني.

 1 أوافو % 94.9 0.45 2.85

. 

ضةةع  التوعيةةة مةةن قبةةل المصةةارف ووسةةائل 

ي عةةةةةةن مشةةةةةةكالا األمةةةةةةن لكترونةةةةةةالةةةةةةدفل اإل

 السيبراني.

 4 أوافو % 93.1 0.50 2.79

2 
اندفاع الشباب من الجنسين في التعامل مل أفراد 

 .نترنتبير موثو  بهم عبر اإل
 6 أوافو % 91.4 0.55 2.74

1 
الجهل بمخا ر الشةبكة العنكبوتيةة لغالبيةة أفةراد 

 األسر.
 7 أوافو % 91.5 0.58 2.74

. 
بمخةا ر  اإلعةالمقلة التوعية مةن خةال  وسةائل 

 جرائم الء اس السيبراني.
 5 أوافو % 93.1 0.52 2.79



 
 
 
 

 

 

 

  أوافق % 93.2 0.50 2.80 المتوسط العام

 

المعوقةاا االجتماعيةة لتظ يةو الوقايةة مةن جةرائم ( أن المتوسط العةام السةتجاباا أفةراد العينةة حةو  2-.يت ع من الجدو  )

 (، 5.88بل  ) الء اس السيبراني من وجهة نجر األسر بمظافجة جد 

ي ةل ضةمن الءتةر  )مةن  (، والمتوسط% 72.5( كما بلغت نسبة المواف ة العامة على ف راا المظور )8.28وبل  االنظراف المعياري الكلي )

معوقةاا اجتماعيةة لتظ يةو الوقايةة مةن جةرائم ( والمتوسط ضمن هكا الءتر  والنسبة المئوية المرتءعة يشيران إلى أن هنةاك 2.8 - .5.2

 .جاسا بدرجة مواف ة مرتءعة الء اس السيبراني من وجهة نجر األسر بمظافجة جد 

 

 نتائج السؤال الخامس ومناقشاتها:

هي أهم المقترحات التي تساعد على تفعيل دور األمن السيبراني لتحقيق الوقاية االجتماعيةة مةن ينص السؤال الخامس على: ما 

هةةكا التسةةاؤ  تةةم حسةةاب المتوسةةطاا الظسةةابية واالنظرافةةاا المعياريةةة واألوزان النسةةبية ن عةةولنجابةةة  ؟جةةرائم الفضةةاء السةةيبراني

 الستجاباا عينة الدراسة حو  عباراا المظور الخامس، كما في الجدو  التالي:

الم ترحةاا أهةم المتوسطاا الظسابية واالنظرافةاا المعياريةة واألوزان النسةبية السةتجاباا عينةة الدراسةة حةو   :(6-1جدول )

 التي تساعد على تءعيل دور األمن السيبراني لتظ يو الوقاية االجتماعية من جرائم الء اس السيبراني

 العبارة م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 نسبة

 الموافقة
 الترتيب الدرجة

6 
نشةةةةةر منةةةةةاهح تعليميةةةةةة داخةةةةةل المةةةةةدارت 

 لتوضيع كيءية تظ يو األمن السيبراني.
 3 أوافو % 97.0 0.32 2.91

5 
التوعيةةةةة اإلعالميةةةةة للمجتمةةةةل بمشةةةةكالا 

 األمن السيبراني
 4 أوافو % 96.7 0.34 2.90

2 
تشةةةةديد الع وبةةةةاا علةةةةى جةةةةرائم الء ةةةةاس 

 السيبراني.
 10 أوافو % 95.9 0.36 2.88

. 
بالتعامةةل الظةةكر مةةل  األسةةر التوعيةةة داخةةل 

 مواقل اإلنترنت والتواصل االجتماعي.
 1 أوافو % 97.4 0.30 2.92

 8 أوافو % 96.3 0.38 2.89 من مواقل موثوقة. نترنتالشراس عبر اإل 2

1 

ل وضةةل البيانةةاا والصةةور الشخصةةية تجن ةة

علةةةةةى مواقةةةةةل التواصةةةةةل االجتمةةةةةاعي إال 

 لل رور .

 9 أوافو % 96.4 0.38 2.89

. 
اسةةةةةتخدام حسةةةةةاباا المصةةةةةارف والءيةةةةةزا 

 ووسائل الدفل في المواقل الموثو  فيها.
 5 أوافو % 96.5 0.36 2.90



 
 
 
 

 

 

 

8 

علةةةةةةةى األسةةةةةةةرية تءعيةةةةةةةل دور الرقابةةةةةةةة 

اسةةةةةتخداماا األبنةةةةةاس لبةةةةةرامح اإلنترنةةةةةت 

 والجوا .

 11 أوافو % 96.0 0.38 2.88

7 
إقامةةة النةةدواا للتوعيةةة بخطةةور  الجةةرائم 

 المعلوماتية.
 6 أوافو % 96.6 0.37 2.90

68 
مزيةةةد مةةةن األبظةةةاث العلميةةةة حةةةو   إجةةةراس

 .الجرائم المعلوماتية
 7 أوافو % 96.6 0.33 2.90

66 
تشةةديد وتغلةةي  الع وبةةاا الرادعةةة لجةةرائم 

 األمن السيبراني.
 2 أوافو % 97.4 0.30 2.92

  أوافق % 96.6 0.35 2.90 المتوسط العام

تسةةاعد علةةى تءعيةةل دور األمةةن السةةيبراني لتظ يةةو الوقايةةة ويت ةةع مةةن خةةال  النتةةائح الموضةةظة أعةةالا أن أهةةم الم ترحةةاا التةةي 

 ،بالتعامةل الظةةكر مةل مواقةل اإلنترنةةت والتواصةل االجتمةةاعي األسةر التوعيةة داخةةل  :االجتماعيةة مةن جةةرائم الء ةاس السةيبراني تمثلةةت فةي

 ،ونشةر منةاهح تعليميةة داخةل المةدارت لتوضةيع كيءيةة تظ يةو األمةن السةيبراني ،وتشديد وتغلي  الع وباا الرادعة لجرائم األمةن السةيبراني

واسةتخدام حسةاباا المصةارف والءيةزا ووسةائل الةدفل فةي المواقةل الموثةو  فيهةا،  ،والتوعية اإلعالمية للمجتمل بمشكالا األمن السةيبراني

 نترنةتوالشةراس عبةر اإل ،األبظاث العلمية حو  الجةرائم المعلوماتيةة مزيد من إجراسو ،وإقامة الندواا للتوعية بخطور  الجرائم المعلوماتية

وتشةديد الع وبةةاا علةةى  ،ل وضةل البيانةةاا والصةور الشخصةةية علةةى مواقةل التواصةةل االجتمةاعي إال لل ةةرور وتجن ةة ،مةن مواقةةل موثوقةة

 .اإلنترنت والجوا  على استخداماا األبناس لبرامح األسريةوتءعيل دور الرقابة  ،جرائم الء اس السيبراني

 

 للمتغيرات الديموغرافية انة تبعا النتائج المتعلقة بالفروق في استجابات أفراد العي .1.1

المعرفةة  -ف على داللة الءةرو  فةي اسةتجاباا عينةة الدراسةة حةو  مظةاور أدا  الدراسةة )الةوعي بماهيةة األمةن السةيبراني للتعر  

ةمخا ر جرائم الء ةاس السةيبراني -يتعامل معها األمن السيبراني بناكا  الجرائم التي  الءئةة  –للمتغيةراا الديموبرافيةة )الجةنس  ا( تبع 

تةم إجةراس اختبةار )ا( للءةرو  بةين متوسةطاا (؛ عةدد أفةراد األسةر  –عمل رب األسر   –الدخل الشهري  –المستوى التعليمي  –العمرية 

 ( كما هو موضع في الجداو  التالية:ANOVAتظليل التباين )و العيناا المست لة

 لمتغير الجنس انتائح اختبار )ا( للءرو  في استجاباا عينة الدراسة حو  مظاور أدا  الدراسة تبع   :(2-1جدول )

 المحور
فئات 

 الجنس
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (Tقيمة )

الداللة 

 اإلحصائية

السةةيبراني لةةدى درجةةة الةةوعي بماهيةةة األمةةن 

 .عينة من األسر بمظافجة جد 

 0.27 2.77 552 ذكر
3.33 0.001 

 0.30 2.68 129 أنثى

أاةةةةكا  الجةةةةرائم التةةةةي يتعامةةةةل معهةةةةا األمةةةةن 

 .السيبراني ولها عالقة بالمجتمل السعودي

 0.65 2.54 552 ذكر
0.831 0.406 

 0.63 2.49 129 أنثى



 
 
 
 

 

 

 

وجهةةة مخةةا ر جةةرائم الء ةةاس السةةيبراني مةةن 

 .نجر األسر بمظافجة جد 

 0.55 2.61 552 ذكر
0.624- 0.533 

 0.50 2.65 129 أنثى

( والكي يوضع نتائح اختبار )ا( للءرو  بين متوسطاا آراس أفةراد العينةة فةي المظةاور )الةوعي بماهيةة األمةن .-.من الجدو  )

لمتغيةر الجةنس،  ا( وف  ةمخةا ر جةرائم الء ةاس السةيبراني -يتعامةل معهةا األمةن السةيبراني المعرفةة بناةكا  الجةرائم التةي  -السيبراني 

 ( نجد اآلتي:8.82وبم ارنة قيم الداللة اإلحصائية مل مستوى المعنوية )

التةةالي فإنةةه: ( ويشةةير إلةةى معنويةة الءةةرو ، وب8.82بالنسةبة للمظةةور األو  فةةإن قيمةة الداللةةة اإلحصةةائية جةاسا أقةةل مةةن مسةةتوى المعنويةة )

درجةة الةوعي بماهيةة األمةن السةيبراني لةدى عينةة مةن األسةر بمظافجةة توجد فرو  ذاا داللة إحصةائية بةين آراس أفةراد العينةة نظةو )

 ( باختالف الجنس، وهكا الءرو  لصالع )الككور( بالمتوسط الظسابي األعلى.جد 

( ويشةةير إلةةى عةةدم معنويةةة الءةةرو ، 8.82جةةاسا أكبةةر مةةن مسةةتوى المعنويةةة )بالنسةةبة للمظةةور الثةةاني والثالةة  فةةإن قةةيم الداللةةة اإلحصةةائية 

 وبالتالي فإنه:

أاةةكا  الجةةرائم التةةي يتعامةةل معهةةا األمةةن السةةيبراني ولهةةا عالقةةة ال توجةةد فةةرو  ذاا داللةةة إحصةةائية بةةين آراس أفةةراد العينةةة نظةةو )

 ( باختالف الجنس.األسر بمظافجة جد مخا ر جرائم الء اس السيبراني من وجهة نجر  -بالمجتمل السعودي 

ةةANOVAنتةائح تظليةل التبةاين األحةادي )( 2-1جةدول )  ا( للءةرو  فةي اسةتجاباا عينةة الدراسةة حةو  مظةاور أدا  الدراسةة تبع 

 لمتغير العمر

 مصادر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 (Fقيمة )

الداللة 

 اإلحصائية

الةةةةةةوعي بماهيةةةةةةة األمةةةةةةن درجةةةةةةة 

السةةةيبراني لةةةدى عينةةةة مةةةن األسةةةر 

 .بمظافجة جد 

 0.30 4 1.2 بين المجموعاا

3.98 0.003 
 0.07 676 50.2 داخل المجموعاا

أاةةكا  الجةةرائم التةةي يتعامةةل معهةةا 

األمةةةةةن السةةةةةيبراني ولهةةةةةا عالقةةةةةة 

 .بالمجتمل السعودي

 1.08 4 4.3 بين المجموعاا

2.64 0.033 
 0.41 676 277.5 المجموعااداخل 

مخةةا ر جةةةرائم الء ةةةاس السةةةيبراني 

مةةةن وجهةةةة نجةةةر األسةةةر بمظافجةةةة 

 .جد 

 0.81 4 3.2 بين المجموعاا

2.76 0.027 
 0.29 676 197.3 داخل المجموعاا

 

( للءةةرو  بةةين متوسةةطاا آراس أفةةراد العينةةة فةةي ANOVA( والةةكي يوضةةع نتةةائح تظليةةل التبةةاين األحةةادي )8-.مةةن الجةةدو  )

مخةةا ر جةةرائم الء ةةاس  -يتعامةةل معهةةا األمةةن السةةيبراني المعرفةةة بناةةكا  الجةةرائم التةةي  -المظةةاور )الةةوعي بماهيةةة األمةةن السةةيبراني 

( ويشةير 8.82)توى المعنويةة حي  يت ع أن قيم الداللة اإلحصائية الم ابلة لكل مظةور جةاسا أقةل مةن مسة؛ لمتغير العمر ا( وف   السيبراني

 .إلى معنوية الءرو 



 
 
 
 

 

 

 

ةةANOVAنتةائح تظليةل التبةاين األحةادي )( 2-1جةدول )  ا( للءةرو  فةي اسةتجاباا عينةة الدراسةة حةو  مظةاور أدا  الدراسةة تبع 

 .لمتغير المستوى التعليمي

 مصادر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 (Fقيمة )

الداللة 

 اإلحصائية

درجةةةةةة الةةةةةوعي بماهيةةةةةة األمةةةةةن 

السةةيبراني لةةدى عينةةة مةةن األسةةةر 

 .بمظافجة جد 

 0.21 4 0.9 بين المجموعاا

2.85 0.023 
 0.07 676 50.5 داخل المجموعاا

أاةةكا  الجةةرائم التةةي يتعامةةل معهةةا 

األمةةةةةن السةةةةةيبراني ولهةةةةةا عالقةةةةةة 

 .بالمجتمل السعودي

 3.57 4 14.3 بين المجموعاا

9.03 0.000 
 0.40 676 267.6 داخل المجموعاا

مخةةا ر جةةرائم الء ةةاس السةةيبراني 

مةةن وجهةةة نجةةر األسةةر بمظافجةةة 

 .جد 

 0.88 4 3.5 بين المجموعاا

3.01 0.018 
 0.29 676 197.0 داخل المجموعاا

 

( للءةةرو  بةةين متوسةةطاا آراس أفةةراد العينةةة فةةي ANOVA( والةةكي يوضةةع نتةةائح تظليةةل التبةةاين األحةةادي )7-.مةةن الجةةدو  )

مخةةا ر جةةرائم الء ةةاس  -يتعامةةل معهةةا األمةةن السةةيبراني المعرفةةة بناةةكا  الجةةرائم التةةي  -المظةةاور )الةةوعي بماهيةةة األمةةن السةةيبراني 

ا أقةل مةن مسةتوى المعنويةة اسحية  يت ةع أن قةيم الداللةة اإلحصةائية الم ابلةة لكةل مظةور جة؛ لمتغيةر المسةتوى التعليمةي ا( وف   السيبراني

(8.82 

ةANOVAنتائح تظليل التباين األحةادي )( 10-1دول )ج  ا( للءةرو  فةي اسةتجاباا عينةة الدراسةة حةو  مظةاور أدا  الدراسةة تبع 

 لمتغير الدخل الشهري

 مصادر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 (Fقيمة )

الداللة 

 اإلحصائية

الةةةةةوعي بماهيةةةةةة األمةةةةةن درجةةةةةة 

السةةيبراني لةةدى عينةةة مةةن األسةةةر 

 .بمظافجة جد 

 0.12 4 0.5 بين المجموعاا

1.61 0.170 
 0.08 676 50.9 داخل المجموعاا

أاةةكا  الجةةرائم التةةي يتعامةةل معهةةا 

األمةةةةةن السةةةةةيبراني ولهةةةةةا عالقةةةةةة 

 .بالمجتمل السعودي

 1.06 4 4.3 بين المجموعاا

2.59 0.036 
 0.41 676 277.6 المجموعااداخل 

مخةةا ر جةةرائم الء ةةاس السةةيبراني 

مةةن وجهةةة نجةةر األسةةر بمظافجةةة 

 .جد 

 0.63 4 2.5 بين المجموعاا

2.16 0.072 
 0.29 676 198.0 داخل المجموعاا



 
 
 
 

 

 

 

( للءةةرو  بةةين متوسةةطاا آراس أفةةراد العينةةة فةةي ANOVA( والةةكي يوضةةع نتةةائح تظليةةل التبةةاين األحةةادي )68-.مةةن الجةةدو  )

مخةةا ر جةةرائم الء ةةاس  -يتعامةةل معهةةا األمةةن السةةيبراني المعرفةةة بناةةكا  الجةةرائم التةةي  -المظةةاور )الةةوعي بماهيةةة األمةةن السةةيبراني 

 اآلتي: ( نجد8.82لمتغير الدخل الشهري، وبم ارنة قيم الداللة اإلحصائية مل مستوى المعنوية ) ا( وف   السيبراني

( ويشةةير إلةةى عةةدم معنويةةة الءةةرو ، 8.82بالنسةةبة للمظةةور األو  والثالةة  فةةإن قةةيم الداللةةة اإلحصةةائية جةةاسا أكبةةر مةةن مسةةتوى المعنويةةة )

درجةة الةوعي بماهيةة األمةن السةيبراني لةدى عينةة مةن وبالتالي فإنةه: ال توجةد فةرو  ذاا داللةة إحصةائية بةين آراس أفةراد العينةة نظةو )

 ( باختالف الدخل الشهري لألسر .مخا ر جرائم الء اس السيبراني من وجهة نجر األسر بمظافجة جد  -فجة جد  األسر بمظا

 ( ويشير إلى معنوية الءرو ، وبالتالي فإنه:8.82بالنسبة للمظور الثاني فإن قيمة الداللة اإلحصائية جاسا أقل من مستوى المعنوية )

ةANOVAاألحةادي )نتائح تظليل التباين ( 11-1جدول )  ا( للءةرو  فةي اسةتجاباا عينةة الدراسةة حةو  مظةاور أدا  الدراسةة تبع 

 لمتغير عمل رب األسر 

 مصادر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 (Fقيمة )

الداللة 

 اإلحصائية

درجةةة الةةوعي بماهيةةة األمةةن السةةيبراني 

 .لدى عينة من األسر بمظافجة جد 

 0.19 3 0.6 بين المجموعاا
2.54 0.056 

 0.08 677 50.8 داخل المجموعاا

أاكا  الجرائم التي يتعامةل معهةا األمةن 

السةةةةةةيبراني ولهةةةةةةا عالقةةةةةةة بةةةةةةالمجتمل 

 .السعودي

 1.56 3 4.7 بين المجموعاا

3.82 0.010 
 0.41 677 277.2 داخل المجموعاا

مخةةا ر جةةرائم الء ةةاس السةةيبراني مةةن 

 .نجر األسر بمظافجة جد وجهة 

 0.80 3 2.4 بين المجموعاا
2.72 0.044 

 0.29 677 198.1 داخل المجموعاا

 

( للءةةرو  بةةين متوسةةطاا آراس أفةةراد العينةةة فةةي ANOVA( والةةكي يوضةةع نتةةائح تظليةةل التبةةاين األحةةادي )66-.مةةن الجةةدو  )

مخةةا ر جةةرائم الء ةةاس  -يتعامةةل معهةةا األمةةن السةةيبراني المعرفةةة بناةةكا  الجةةرائم التةةي  -المظةةاور )الةةوعي بماهيةةة األمةةن السةةيبراني 

 د اآلتي:( نج8.82لمتغير عمل رب األسر ، وبم ارنة قيم الداللة اإلحصائية مل مستوى المعنوية ) ا( وف   السيبراني

( ويشةير إلةى عةدم معنويةة الءةرو ، وبالتةالي 8.82بالنسبة للمظةور األو  فةإن قيمةة الداللةة اإلحصةائية جةاسا أكبةر مةن مسةتوى المعنويةة )

درجةةة الةةوعي بماهيةةة األمةةن السةةيبراني لةةدى عينةةة مةةن األسةةر فإنةةه: ال توجةةد فةةرو  ذاا داللةةة إحصةةائية بةةين آراس أفةةراد العينةةة نظةةو )

 ( باختالف عمل رب األسر . بمظافجة جد

( ويشةير إلةى معنويةة الءةرو ، وبالتةالي 8.82بالنسبة للمظور الثاني والثالة  فةإن قةيم الداللةة اإلحصةائية جةاسا أقةل مةن مسةتوى المعنويةة )

 فإنه:

( األسةر بمظافجةة جةد مخا ر جرائم الء ةاس السةيبراني مةن وجهةة نجةر توجد فرو  ذاا داللة إحصائية بين آراس أفراد العينة نظو )

)مت اعةةد( لصةةالع )موظةة  حكةةومي( و ( أن الءةةرو  بةةين فئتةةي )موظةة  حكةةومي(LSDبةةاختالف عمةةل رب األسةةر ، وقةةد أظهةةر اختبةةار )

 متوسط الظسابي األعلى.بال



 
 
 
 

 

 

 

ةANOVAنتائح تظليل التباين األحةادي )( 11-1جدول )  ا( للءةرو  فةي اسةتجاباا عينةة الدراسةة حةو  مظةاور أدا  الدراسةة تبع 

 .لمتغير عدد أفراد األسر 

 مصادر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 (Fقيمة )

الداللة 

 اإلحصائية

درجةةةةة الةةةةوعي بماهيةةةةة األمةةةةن 

السةةيبراني لةةدى عينةةة مةةن األسةةر 

 .بمظافجة جد 

 0.11 3 0.3 بين المجموعاا

1.50 0.214 
 0.08 677 51.0 داخل المجموعاا

أاكا  الجرائم التي يتعامةل معهةا 

األمةةةةن السةةةةيبراني ولهةةةةا عالقةةةةة 

 .بالمجتمل السعودي

 0.76 3 2.3 بين المجموعاا

1.85 0.138 
 0.41 677 279.6 داخل المجموعاا

مخا ر جرائم الء اس السةيبراني 

مةةن وجهةةة نجةةر األسةةر بمظافجةةة 

 .جد 

 0.11 3 0.3 بين المجموعاا

0.36 0.781 
 0.30 677 200.2 المجموعااداخل 

 

ملخص نتائج الدراسة والتوصيات .1  

 نتائج الدراسة:. 1.1

الوعي بماهية األمن السيبراني لدى عينة من األسر بمظافجة جد  جاس بدرجة مرتءعة، حية  بلة  المتوسةط أظهرا النتائح أن  .6

الكشة  عةن ل وتمثلت أبرز درجاا الوعي في تجن ة(، % ..76( ونسبة موافو عامة )8..8( بانظراف معياري )2..5العام )

نشةر يتجنبةون و ،بمخا ر فيروساا الهواتة  الككيةةمعرفة وأن لديهم  ،نترنتنتصءظهم لأي بياناا اخصية أو عائلية أثناس 

وأنهةةم يتجنبةةون  ،وأنهةةم يتبعةةون اإلجةةراساا التةةي تظةةاف  علةةى أمةةن بيانةةاتهم الشخصةةية ،صةةورهم الشخصةةية وصةةور عةةائلتهم

 .االن مام إلى برف الدرداة بير المجدية

أاكا  الجرائم التةي يتعامةل معهةا األمةن السةيبراني ولهةا عالقةة بةالمجتمل السةعودي لةدى عينةة مةن األسةر أظهرا النتائح أن  .5

( ونسةةبة موافةةو عامةةة ...8( بةةانظراف معيةةاري )5.22حيةة  بلةة  المتوسةةط العةةام )؛ بمظافجةةة جةةد  جةةاسا بدرجةةة مرتءعةةة

االحتيةةةا  والنصةةةل و ،نترنةةةتاالبتةةةزاز المةةةالي والجنسةةةي عةةةن  ريةةةو اإل :وتمثلةةةت أبةةةرز أاةةةكا  الجةةةرائم فةةةي (،% ...8)

 يةلكتروننشر برامح التجسس عن  ريو وسائل التواصل اإلو ،يلكتروناإل

؛ جةاسا بدرجةة مواف ةة مرتءعةة أهم مخا ر جرائم الء اس السيبراني من وجهة نجر األسةر بمظافجةة جةد أظهرا النتائح أن  .2

(، وتمثلت أهم هةكا المخةا ر فةي % 2..8( ونسبة موافو عامة ).8.1( بانظراف معياري )5.15حي  بل  المتوسط العام )

 ،المةالي لمكافظةة الجةرائم المعلوماتيةة نءةا زيةاد  اإلو ،الظةوار مةل األسةر  إهمةا و ،التءكك األسري والخالفاا بةين األفةراد

عةدم التكية  واالنةدماب مةل ، وامةة والمتطرفةةاألفكةار الهد   بة   و ،ت لةص العالقةاا االجتماعيةةو ،ونشر الشةائعاا المغرضةة

 .نشر العروه والمواد اإلباحيةو ،االبتزاز المالي لألسر و ،واألسر  والمجتملاآلخرين 

 ،اس السيبراني من وجهة نجةر األسةر بمظافجةة جةد معوقاا اجتماعية لتظ يو الوقاية من جرائم الء أظهرا النتائح أن هناك  ..

 72.5( ونسةبة موافةو عامةة )8.28( بةانظراف معيةاري )5.88حية  بلة  المتوسةط العةام )؛ وجاسا بدرجةة مواف ةة مرتءعةة

(، وأبرز هكا المعوقةاا هةي تعامةل السةن الصةغير  مةل التكنولوجيةا أكثةر مةن السةن الكبيةر  داخةل األسةر  يجعلهةم أكثةر %



 
 
 
 

 

 

 

  لمشكالا األمن السيبرانيعرضة 

أهم الم ترحاا التي تساعد على تءعيل دور األمن السيبراني لتظ يو الوقاية االجتماعية من جةرائم الء ةاس أظهرا النتائح أن  .2

 ؛ جاسا بدرجة مواف ة مرتءعة السيبراني

هةم هةكا الم ترحةاا هةةي (، وأ% 71.1( ونسةبة موافةو عامةةة )8.22( بةةانظراف معيةاري )5.78حية  بلة  المتوسةط العةام )

تشةديد وتغلةي  الع وبةاا الرادعةة لجةرائم و ،ر مل مواقل اإلنترنت والتواصل االجتمةاعيك  بالتعامل الظ   األسر التوعية داخل 

 نشر مناهح تعليمية داخل المدارت لتوضيع كيءية تظ يو األمن السيبرانيو ،األمن السيبراني

درجة الوعي بماهية األمن السيبراني لدى عينة مةن األسةر بمظافجةة أفراد العينة نظو )توجد فرو  ذاا داللة إحصائية بين آراس  .1

 ( باختالف الجنس، وهكا الءرو  لصالع )الككور( بالمتوسط الظسابي األعلى.جد 

لهةا عالقةة أاةكا  الجةرائم التةي يتعامةل معهةا األمةن السةيبراني وال توجد فرو  ذاا داللة إحصائية بةين آراس أفةراد العينةة نظةو ) ..

 ( باختالف الجنس.مخا ر جرائم الء اس السيبراني من وجهة نجر األسر بمظافجة جد  -بالمجتمل السعودي 

توجد فرو  ذاا داللةة إحصةائية بةين آراس أفةراد العينةة نظةو )درجةة الةوعي بماهيةة األمةن السةيبراني لةدى عينةة مةن األسةر بمظافجةة  .8

 فنكثر( بالمتوسط الظسابي األعلى. 22فنكثر( لصالع ) 22)و (52ئتي )أقل من جد ( باختالف العمر، وهكا الءرو  بين ف

توجد فرو  ذاا داللة إحصائية بين آراس أفراد العينة نظو )أاةكا  الجةرائم التةي يتعامةل معهةا األمةن السةيبراني ولهةا عالقةة بةالمجتمل  .7

سةةنة( بالمتوسةةط الظسةةابي  22 – 52فةةنكثر( لصةةالع ) 22)و سةةنة( 22> - 52السةةعودي( بةةاختالف العمةةر، وهةةكا الءةةرو  بةةين فئتةةي )

 األعلى.

توجد فرو  ذاا داللة إحصائية بين آراس أفراد العينة نظو )مخا ر جرائم الء ةاس السةيبراني مةن وجهةة نجةر األسةر بمظافجةة جةد (   .68

 بالمتوسط الظسابي األعلى.سنة(  22 – 52فنكثر( لصالع ) 22)و سنة( 22> - 52باختالف العمر، وهكا الءرو  بين فئتي )

درجةةة الةةوعي بماهيةةة األمةةن السةةيبراني لةةدى عينةةة مةةن األسةةر توجةةد فةةرو  ذاا داللةةة إحصةةائية بةةين آراس أفةةراد العينةةة نظةةو )  .66

)دراسةةاا عليةةا( لصةةالع )دراسةةاا عليةةا( و ( بةةاختالف المسةةتوى التعليمةةي، وهةةكا الءةةرو  بةةين فئتةةي )ي ةةرأ ويكتةةل(بمظافجةةة جةةد 

 ي األعلى.بالمتوسط الظساب

أاةةكا  الجةرائم التةةي يتعامةل معهةةا األمةن السةةيبراني ولهةا عالقةةة توجةد فةرو  ذاا داللةةة إحصةائية بةةين آراس أفةراد العينةةة نظةو )  .65

)دراسةاا عليةا( لصةالع )دراسةاا عليةا( و ( باختالف المستوى التعليمةي، وهةكا الءةرو  بةين فئتةي )ي ةرأ ويكتةل(بالمجتمل السعودي

 على.بالمتوسط الظسابي األ

 

 توصيات الدراسة:. 1.1

 :في ضوء ما سبق يقدم الباحث التوصيات التالية

السةةةيبراني  بةةاألمنسةةةر  السةةعودية بالمءةةةاهيم الجديةةد  المرتبطةةةة فةةراد األتعةةاون الجهةةةاا المعنيةةة علةةةى تث يةة  وتوعيةةةة أ -6

 .وتكنولوجيا االتصاالا والمعلوماا

 .اخترا  أمن المعلوماا بالمملكة العربية السعوديةد مجاالا من تعد   وضل ال وابط التي تظد  ضرور   -5



 
 
 
 

 

 

 

وإ ةةةالع المجتمةةةل السةةةعودي علةةةى عمليةةةاا االختراقةةةاا  ،التوعيةةة اإلعالميةةةة بمشةةةكالا األمةةةن السةةةيبراني بكثافةةةة أكثةةر -2

ل األسةر السةةعودية لةةكلك كةونهم أحةةد أضةةالع و ةر  تجن ةة ،واالسةتهداف التةةي تةتم للمجتمةةل السةةعودي مةن جهةةاا خارجيةةة

 .معلوماا السعوديمجتمل ال

نشر المعلوماا الخاصة باألمن السيبراني على أكثر وسائل التواصل فعالية لتث ية  أفةراد المجتمةل وتةدريبهم للتعامةل مةل  -.

 ية بمختل  أاكالها.لكترونالمخا ر اإل
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 المعلوماا.
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 .مرحلة تعليمية
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 :المستخلص

هدفت الدراسة إلى التعرف على أبرز دوافع الشباب للزواج من وجهة نظر الشباب السعودي، كذلك التعرف على المحددات 

وتقديم  ،وتوضيح اآلثار المترتبة على تأخر سن الزواج ،وتحديد أهم أسباب تأخر سن الزواج ،االجتماعية لالختيار الزواجي

وقد استخدمت الدراسة منهج المسح  ،حلول واقتراحات لمواجهة ظاهرة تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي

 ،دة( من الشباب بمحافظة ج931وتكونت عينة البحث من ) ،االجتماعي بأسلوب العينة على الشباب السعودي بمحافظة جدة

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن أبرز دوافع الشباب للزواج من وجهة  الدراسة.واستخدم االستبيان كأداة رئيسية لجمع بيانات 

( وتمثلت أهم 1.29( وانحراف معياري )2..5وذلك بمتوسط حسابي بلغ ) ،نظر الشباب السعودي كانت بمستوى استجابة عالية

كما أشارت النتائج إلى أن أهم المحددات  ،نه وحماية للفرد من الوقوع في المحرماتفقرات الموافقة على ألنه يمثل حصا

( 3..1( وانحراف معياري )5.12وذلك بمتوسط حسابي بلغ ) ،االجتماعية لالختيار الزواجي كانت بمستوي استجابة متوسط

وذلك  ،واج كانت بمستوى استجابة عاليةوأن أهم أسباب تأخر سن الز ،وأبرز هذه المحددات كانت عن طريق األهل واألقارب

كذلك أهم  ،( وأبرز هذه األسباب هي قلة فرص العمل المتاحة للشباب9..1( وانحراف معياري )5.32بمتوسط حسابي بلغ )

( وأبرز هذه اآلثار هي ارتفاع 3..1( وانحراف معياري ).5.3االثار المترتبة على تأخر سن الزواج كانت عالية بمتوسط بلغ )

ن العنوسة، كما أشارت النتائج إلى أن أهم التوصيات واالقتراحات لمواجهة ظاهرة تأخر سن الزواج كانت عالية بمتوسط بلغ س

( وتمثلت أهم التوصيات واالقتراحات في نشر ثقافة البساطة وعدم التكلف في حفل الزفاف 1.22( وانحراف معياري )3..5)

صت الدراسة بضرورة تقديم برامج إعالمية وندوات وبرامج ولقاءات تليفزيونية وقد أو .مع المحافظة على حقوق الطرفين

كذلك العمل على تهيئة األوضاع المعيشية والظروف االقتصادية  ،للتوعية بحجم هذا المشكلة وإعطاء الحلول المناسبة لها

ية من أهم العوامل المؤدية لتأخر سن لألحسن بقدر المستطاع حيث أظهرت النتائج أن األوضاع المعيشية والظروف االقتصاد

 الزواج وعزوف الشباب عنه.

 ظاهرة، تأخر سن الزواج، المجتمع السعودي، الشباب السعودي، محافظة جدة الكلمات المفتاحية:

mailto:Bandar2.0.2@hotmail.com
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Abstract 

The study aimed to identify the most prominent motives of young people to marry from the point 

of view of Saudi youth, as well as to identify the social determinants of marital choice, to 

identify the most important reasons for the delay in the age of marriage, to clarify the 

implications of the delay in the age of marriage, and to provide solutions and suggestions to 

confront the phenomenon of delaying the age of marriage from the point of view of young 

people The study used the social survey method in the sampling method on Saudi youth in 

Jeddah governorate, and the research sample consisted of (139) young people in Jeddah 

governorate, and the questionnaire was used as a main tool for collecting the study data. The 

results of the study concluded that the most prominent motives of young people for marriage 

from the point of view of Saudi youth were at a high level of response, with an arithmetic 

average of (2.75) and a standard deviation (0.51). The most important paragraphs of approval 

were represented because it represents his horse and protection for the individual from falling 

into taboos, as the results indicated The most important social determinants of marital choice 

were at a medium level of response, with an arithmetic mean of (2.04) and a standard deviation 

(0.73), and the most prominent of these determinants were through parents and relatives, and that 

the most important reasons for the delay in the age of marriage were at a high level of response, 

with an arithmetic average of (2.36) And a standard deviation (0.71), and the most prominent of 

these reasons is the lack of job opportunities available to young people, as well as the most 

important effects of the late marriage age, which was high, with an average of (2.37) and a 

standard deviation (0.73), and the most prominent of these effects is the rise in the age of 

spinsterhood, and the results indicated that the most important recommendations The proposals 

to confront the phenomenon of late marriage age were high, with an average of (2.83) and a 

standard deviation (0.46). The most important recommendations and suggestions were to spread 

the culture of simplicity and impatience in the wedding ceremony while preserving the rights of 

both parties. 



 
 
 

 

 

 

 

The study recommended the necessity of presenting media programs, seminars, programs and 

television interviews to raise awareness of the magnitude of this problem and give appropriate 

solutions to it, as well as work to create living conditions and economic conditions for the best as 

possible, as the results showed that living conditions and economic conditions are among the 

most important factors leading to the delay of the age of marriage and the reluctance of young 

people to it. 

Keyword: Phenomenon, Delayed marriage age, Saudi society, Saudi youth, Jeddah governorate. 

 

 

 :المقدمة. 1

اكتسبت األسرة كنظام اجتماعي عالمي منذ فجر التاريخ مركزاً متميزاً يصل إلى حد القدسية في معظم المجتمعات 

والسيكولوجية اإلنسانية، لما لألسرة من دور فاعل ومتميز في إنجاز وتحقيق العديد من الحاجات والمتطلبات البيولوجية 

 (.5192:919واالجتماعية ألفرادها )أبو رومي، 

ويعتبر الزواج نظاماً اجتماعياً وأسلوباً شرعياً إلقامة عالقة بين الرجل واألنثى من أجل تكوين األسرة حتى تقوم 

لَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنهَا بأدوار معينة داخل األسرة، وهذا ما أكدت عليه الشريعة اإلسالمية بقول هللا تعالى )هَُو الَِّذي خَ 

( كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة 9.1َزْوَجهَا لِيَْسُكَن إِلَْيهَا( )األعراف، اآلية 

 فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج( رواه البخاري ومسلم.

قرار نفسي واجتماعي وإشباعاً للرغبات الفطرية لإلنسان، حيث يتمتع المتزوجين غالباً ذلك لما في الزواج من است

بصحة أفضل من غير المتزوجين وذلك لالستقرار النفسي والرضا االجتماعي وركون الزوج لشريك حياته عند األزمات 

 (.519: .511والشعور بالثقة وإشباع الرغبات النفسية واالجتماعية )الشايع، 

أما في عصرنا الحديث فقد تغيرت المعايير واألسباب فازدادت نسبة العنوسة وتأخر سن الزواج والعزوف عنه بنسب       

عالية لدرجة أنها أصبحت ظاهرة عالمية، حيث نجد أن دولة لبنان تأتي في المقدمة بين الدول العربية حيث بلغ معدل العنوسة 

، ونحو %25وبلغت النسبة في تونس  ،%1.ثم كل من سوريا والعراق بنسبة ، ومن %2.ثم دولة اإلمارات بنسبة  ،2%.

في مصر والمغرب، وسجلت أدنى نسب  %21، ونحو %25في الجزائر، بينما بلغت في كل من األردن والسعودية  21%

 .(5191 ،دنيا الوطن) %52، والبحرين بنحو %31عنوسة في كل من اليمن بنحو 

ة تأخر سن الزواج )ذكوراً وإناثاً( تعد مشكلة كبيرة، فاألسرة هي اللبنة االجتماعية األولى، ولحل وفي الحقيقة إن مشكل     

هذه المشكلة البد للجهات المعنية التركيز على هذه المشكالت التي يواجهها الشباب والمحاولة إلى إيجاد الحلول المناسبة لها، 

فرد واألسرة والمجتمع ككل. كما بدأت المملكة العربية السعودية في االهتمام للقضاء على هذه الظاهرة وآثارها السلبية على ال

بهذا الموضوع، فقامت بإنشاء العديد من المؤسسات االجتماعية ومراكز اإلرشاد النفسي واالجتماعي لتوجيه األسر وإرشادها 

 وحل مشاكلها وتظل الدراسات السابقة تفتقر لهذا الموضوع داخل المملكة.

 



 
 
 

 

 

 

 

وانطالقاً مما سبق فقد الحظ الباحث أن الدراسات التي أجريت عن تأخر سن الزواج في المملكة العربية السعودية قليلة     

وتفتقر المكتبة السعودية لتلك الدراسات، على الرغم من أن هذه الظاهرة من الظواهر التي أصبحت ملحوظة في السنوات 

وبالتالي تكون الدراسة مهمة، وستلقي الضوء على جوانب وزوايا متعددة لهذه الظاهرة.  األخيرة لدى الشباب )ذكوراً وإناثاً(،

 ومن ثم تنطلق هذه الدراسة من مجموعة من التساؤالت التي تغطى المحاور األساسية التي قد تكون السبب وراء هذه الظاهرة.

 

 الدراسة:مشكلة . 1.1

والمجتمع  ،ن المشكالت التي يعاني منها المجتمع الخليجي بشكل عاملقد أصبحت ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج م    

وقد تشكل ظاهرة على األقل  ،وهناك شعور عام بأن المشكلة موجودة في كل بيت وأن حجمها يتزايد ،السعودي بشكل خاص

 (.5192،هذا ما تعكسه وسائل اإلعالم المختلفة )الخضيري

حيث أن  ،د من اآلثار النفسية واالجتماعية واألسرية وأمنية واخالقية وغيرهاإن مشكلة العزوف عن الزواج له العدي   

وإن مثل هذه العادات تجعل من الشاب  ،يساعد على انتشار الفواحش والعالقات غير الشرعية في المجتمع عن الزواجالعزوف 

 وزواج المتعةها رسميا مثل الزواج العرفي غير مستقر نفسياً وعاطفياً، كما أنه يخلق أنواع أخرى من الزواج غير المعترف ب

وهذه األنواع من الزواج تقوض دور األسرة التي تعتبر أحد أهم مؤسسات المجتمع في تنشئة أجيال تؤدي أدوار  وزواج المسيار

 فاعلة في تطور المجتمع وتقدمه.

)الشباب( كونها أكثر الشرائح القابلة  ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة لتطرقها لفئة هامة في المجتمع السعودي وهي

ولهذا استحقوا اهتمام واضعي الخطط التنموية المجتمعية الستثمارهم في  ،للتأثر والتفاعل بسرعة مع كل التغيرات المجتمعية

 ومما يقوى ذلك عدم انفصال قضاياهم عن قضايا المجتمع وخاصة قضية تأخر سن الزواج ،تأسيس قاعدة البناء المستقبلي

 والتي تمثل أخطر هذه القضايا المجتمعية. وبذلك فقد تحددت مشكلة الدراسة في تساؤل مؤداه:

 واآلثار المترتبة عليه؟ ذلك.وما هي أسباب  الزواج.ما هي وجهة نظر الشباب السعودي في ظاهرة تأخر الشباب عن  -

 

 الدراسة:أهداف . 1.1

 :تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي

 دوافع الشباب للزواج من وجهة نظر الشباب السعودي. التعرف على أبرز -9

 التعرف على المحددات االجتماعية لالختيار الزواجي من وجهة نظر الشباب السعودي. -5

 تحديد أهم أسباب تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي. -3

 توضيح اآلثار المترتبة على تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي. -2

 تقديم حلول واقتراحات لمواجهة ظاهرة تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي.  -2

 

 الدراسة:تساؤالت . 1.1

 جاءت الدراسة لإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية:

 ما أبرز دوافع الشباب للزواج من وجهة نظر الشباب السعودي؟ -9

 وجهة نظر الشباب السعودي؟ما هي المحددات االجتماعية لالختيار الزواجي من  -5



 
 
 

 

 

 

 

 ما أسباب تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي؟ -3

 ما أهم االثار المترتبة على تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي؟ -2

 السعودي؟ما هي أهم الحلول واالقتراحات لمواجهة ظاهرة تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب  -2

 

 الدراسة:أهمية . 1.1

 تبرز أهمية الدراسة من ناحيتين هما:

 )أ( األهمية النظرية: 

ينتمي موضوع الدراسة إلى فرع من فروع علم االجتماع وهو علم االجتماع األسري، وعلم االجتماع التربوي، وعلم      

لزواج والعزوف عنه، إذ االجتماع الديني، وعلم النفس. كما يمكن أن تسهم الدراسة إسهاماً علميا في دراسة ظاهرة تأخر سن ا

 وخاصة الدراسات المتعلقة بالشباب في هذا الصدد.  ،ال تزال الدراسات في هذا المجال قليلة عموماً 

كما إن ظاهرة تأخر سن الزواج من الظواهر التي باتت ترهق المجتمع واألسرة على حد سواء، لذا يتوجب علينا كباحثين     

ق هذه الظاهرة ومحاولة الكشف عن أهم خفاياها. كما أن ارتفاع سن الزواج بات يدق ناقوس في ميدان األسرة الدخول إلى أعما

الخطر ويهدد المجتمع خاصة إذا استفحلت الظاهرة فسوف نجد أنفسنا أمام مجتمع عازب. كذلك تسلط هذه الدراسة الضوء على 

ة أسباب تأخر سن الزواج والعزوف عنه لدى شريحة موضوع حيوي ومهم في حياة األفراد من المجتمع السعودي لتعلقها بمعرف

 مهمة في المجتمع، كما تساعد دراسة هذا الموضوع على اإلجابة عن عدد من األسئلة المطروحة في هذا الصدد.

 )ب( األهمية التطبيقية: 

تحاول الدراسة الراهنة رصد أهم األسباب الكامنة وراء تأخر سن الزواج لدى الشباب وإبراز أهم الحلول والمقترحات 

كما أنه من المتوقع أن تحفز نتائج هذه الدراسة القائمين على صنع القرارات وراسمي السياسات المتعلقة بالشباب  الشأن.بهذا 

هوض بهم وحمايتهم من اآلثار الناجمة عن هذه الظاهرة وسلبياتها. كما يأمل الباحث في وضع سياسات توظف في تطويرهم والن

 أن تقدم توصيات إلى المؤسسات االجتماعية المعنية في الدولة للحد من هذه المشكلة. ومن هذه المؤسسات: 

ن النواحي الشرعية والدينية، حيث ألن من وظائفها إرشاد المجتمع موزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -9

يمكن أن تقدم إرشادات وخطب دينية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع لذا يأمل الباحث أن تقدم توصيات ومقترحات لوزارة 

 .اد حلول لمعالجة هذه المشكلةالشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد للمساهمة في إيج

ن من وظائفها اإلرشاد النفسي واالجتماعي، حيث يمكن أن تقدم التنمية األسرية والتوجيه أل وزارة الشئون االجتماعية -5

واإلرشاد األسري لذا يأمل الباحث أن تستفيد وزارة الشئون االجتماعية من نتائج هذه الدراسة في تقديم مقترح ورؤية إرشادية 

 .لألسر السعودية

اهج الدراسية، ويمكن أن تقدم دروس واقتراحات لمناهج التربية األسرية. لذا يأمل ألن من وظائفها تقديم المن وزارة التعليم -3

 الباحث أن تستفيد وزارة التعليم من نتائج هذه الدراسة في تقديم حلول تعليمية وتربوية حول معالجة هذه المشكلة.

برامج ولقاءات إعالمية للتوعية لتلك الظاهرة ألن من وظائفها تقديم برامج إعالمية، ويمكن أن تقدم ندوات و وزارة اإلعالم -2

 الدراسة.تساهم في حل هذه المشكلة. لذا يأمل الباحث أن تستفيد وزارة اإلعالم من نتائج هذه 

 



 
 
 

 

 

 

 

 الدراسة:مفاهيم . 1.1

 مفهوم الزواج. (1

منفرداً عن األخر الزواج لغة: هو لفظ عربي موضوع االقتران أحد الشيئين باألخر وازدواجهما بعد أن كان كل منهما 

ومنه قوله تعالى " وإذا النفوس زوجت". ثم شاع استعماله في اقتران الرجل بالمرأة على وجه الخصوص لتكوين أسرة حتى 

 (.99: 9112عند إطالقه ال يفهم منه إال ذلك المعني )الرجل والمرأة( )خزار، 

و " عقد يسمح للرجل والمرأة باتصال كل منهما باألخر الزواج اجتماعياً: جاء في معجم العلوم االجتماعية أن الزواج ه

 (.935 :.911اتصاالً جنسياً وتكوين أسرة ". )الجوهري، 

يكون أساساً  ،هو العالقة التي تنشأ بين الرجل والمرأة وفق عقد معترف به شرعاً وقانوناً  ويعرف الزواج اجرائياً بأنه 

وتتفق مع  ،وتنشأ بموجبه حقوق وواجبات للزوجين واالبناء في ضوء قواعد معينة يحددها الشرع ،أطفال وإنجابلتكوين أسرة 

 العادات والتقاليد االجتماعية السائدة.

 الزواج.مفهوم التأخر عن  (1

 تأخر الزواج مركب إضافي مكون من كلمتين هما التأخر والزواج. لغة:تأخر الزواج 

تأخيراً بمعني  ،وأخر ،وتأخر ،أما التأخير فهو مأخوذ من االخر بضمتين ،، جاء بعدهتأخر عن غيره ،يتأخر ،تأخر التأخر:

 ( .21 :91.2 ،المعتاد. )مصطفىهنا أن التأجيل يقع للزاج عن سنة  التقديم. والمقصودأجل الشيء والتأخير ضد 

ويدور  ،القرناء واالزواج: ،زوجان يقال الثنين هما ،فهو مأخوذ من الزواج وهو البعل وهو خالف الفرد لغة:أما الزواج 

 أي اقتران الرجل بالمرأة برباط شرعي. ،مفهوم الزواج حول الالقتران

بأنه بقاء الوجل والمرأة بدون زواج بعد مضي السن المناسبة له عادة لسبب من األسباب  ويعرف تأخر سن الزواج اجرائياً 

 عنه.مع حاجته إليه ورغبته أو امتناعه 

 السعودي.مفهوم الشباب  (1

الغالم في حد البلوغ الى الثالثين " )المنجد الوسيط  وقيل: ،وهو في سن الشباب ،الشباب في للغة " مفردة لكلمة )شاب(   

 (. 5113:222 ،في اللغة العربية المعاصرة

 أتموا عادةالذين  أي: ،أما الشباب اصطالحاً فهم " االفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة عشرة والرابعة والعشرين       

 (.225 د.ت: ،الدراسة العامة.  وتتميز هذه المرحلة بأنها مرحلة انتقالية الى الرجولة أو االمومة " )بدوي

في هذه الدراسة جميع الشباب السعودي من الذكور واالناث المتراوح أعمارهم ما  إجرائياً السعودي ويقصد بمفهوم الشباب       

  سنة.( 21- 52بين )

 

 الخلفية النظرية للدراسة .1

 النظريات المفسرة للدراسة: المبحث األول

 يلي:يستعرض هذا المبحث أهم النظريات المفسرة لظاهرة تأخر سن الزواج كما 

 الرمزية.( النظرية التفاعلية 1



 
 
 

 

 

 

 

إن النظرية التفاعلية الرمزية تتلخص في التسليم بأن االنسان هو من يقوم بصياغة وتشكيل واقعه االجتماعي الذي 

كما يرى أصحاب التفاعلية الرمزية عملية  ،يعيش فيه عن طريق عملية التفاعل االجتماعي إلى جانب استخدامه للرموز كاللغة

ومن هنا تظل التفاعلية الرمزية منظوراً معرفياً في دراسة  ،وأن الشخصية ال تصبح ثابته ،التنشئة االجتماعية تستمر مدى الحياة

عتقدون أنهم يعرفونه فإذا أردنا أن نفهم البشر البد أن نفهم ما ي ،الشخصية ويستمر محور اهتمامها هو دراسة التفكير وعملياته

 (.9111:925 ،بمعنى فهم المعاني والمفاهيم الخاصة بذاتهم )كريب ،عن العالم المحيط

كما أن القول بأن التفاعل هو محور العالقات االجتماعية هو ما ذهب إلى أصحاب النظرية التفاعلية الرمزية أمثال 

كما أنه يمكن االنسان من  ،هم العقلي للرموز واالحكام القيميةفهذا التفاعل يقوم على الف ،جورج هربرت ميد وتوماس كولي

 (...5195:2 ،)محروسالعالقات داخل أي مجتمع تقوم على أساس التفاعل بين أفراده  يعني أنمما  ،التواصل مع اآلخرين

من خالل استخدام ومن هنا كانت الحياة االجتماعية معرفياً ووفقاً لتصور التفاعلية الرمزية هي التفاعل اإلنساني 

طريقة استخدام البشر للرموز للتعبير عما يقصده لكي  وهيولذلك فهي تهتم بنقطتين رئيستين هما: األولى  ،الرموز واالشارات

والثانية وهي االهتمام بتفسيرات نتائج هذه الرموز على السلوك الخاص بالجماعات أثناء عملية التفاعل  ،يتصل كل واحد باآلخر

 (.5191:923،بين األفراد )جونزاالجتماعي 

 العقالني.ثانياً: نظرية االختيار 

هناك افتراض تسترشد به نظرية االختيار العقالني يقول "إن البشر عقالنيون يبنون أفعالهم على ما يرون أنه أكثر    

وفي عالم نادر الموارد فإن ذلك يعني الحساب المتواصل لخيارات الوسائل في مقابل خيارات  ،الوسائل فعالية لتحقيق أهدافهم

كما تعد النماذج التي ارتبطت بنظرية التبادل  ،ومن هنا جاء مصطلح االختيار العقالني ،ثم االختيار من بينها " ،الغايات

كما يعتبر التفاعل االجتماعي حسب منظور  ،ي علم االجتماعاالجتماعي من أفضل النماذج النظرية لمدخل االختيار العقالني ف

كما  ،وتمتد إلى القبول االجتماعي والتعاطف ،تبدأ من الغذاء والمسكن ،التبادل االجتماعي هو تبادل لسلع ملموسة وغير ملموسة

واختيار األكثر جاذبية من  ،أو عدمها يقوم الناس بعد دراسة تكلفة خيارات األفعال ومكافأتها باالختيار بين المشاركة في التبادل

 (..519 ،بينها)أحمد

وأن أفعالهم تهدف إلى  ،إن نظرية االختيار العقالني تركز على الفاعلين الذين ينظر إليهم على أن لهم مقاصد محددة         

ني هي أن أنماط السلوك في فالفكرة األساسية في نظرية االختيار العقال ،تحقيق أهداف وغايات معينة ضمن خيارات محددة 

أو بمعنى  ،المجتمع تعكس االختيارات التي يقوم بها األفراد في سبيل سعيهم لزيادة الفائدة والمنفعة والحد من الخسائر والتكلفة

رات فتنمو ونتيجة لتلك االختيا ،آخر اتخاذ الناس لقراراتهم حول أفعالهم بعد مقارنة تكلفة وفائدة أنواع مختلفة من خيارات الفعل

 (.5112 ،أنماط السلوك داخل المجتمع )العقيل

فقد أشارت معظم الدراسات السابقة والتي تناولت  ،كما يتم نظرية االختيار العقالني على ظاهرة تأخر سن الزواج

ن هذه االسباب م ،إلى أن العديد من أسباب هذا التأخر تتعلق بطريقة االختيار ،تأخر سن الزواج في المجتمع السعودي وأسبابه

عدم معرفة الطرفين لبعضهما البعض بشكل جيد قبل عقد  -عدم رؤية الزوجة بعد خطبتها  -طريقة الزواج  :على سبيل المثال

عدم التفاهم  –عدم تالؤم الطباع  –عدم التوافق الطبيعي والنفور  –إكراه المرأة على الزواج  -عدم آخذ رأي الزوجة   –القرآن 

 عدم تجانس الطرفين فكرياً وثقافياً. –عدم التكافؤ الثقافي  –التكافؤ االجتماعي  عدم -واالتفاق 

 



 
 
 

 

 

 

 

 ثالثاً: نظرية التجاوز المكاني 

بحيث يكون  ،إن الفكرة الرئيسة لهذه النظرية تدور حول الميل إلى الزواج بين أشخاص يجمعهم نطاق جغرافي محدد

كما يتحدد هذا التقارب المكاني عبر عوامل  ،هناك صلة مكانية تجمع بينهم وتتيح لهم فرصة التواصل أو االختالط والتعارف

 (.5112يوسف،  ،هللا عبد)اجتماعي أو المشاركة في أي نشاط سواء كان مهني أو ثقافي أو  ،أو الزمالة ،الجيرة أو القرابة منها:

إذ يفترض أن الفرد عند اختياره الزواج فإنه يميل إلى  ،فإن هذا االتجاه  يحاول تقديم تفسيرات علميةوبناًء على سبق 

وهكذا يرى أصحاب هذه النظرية أن التقارب المكاني أحد العوامل  ،أو يعيش في نطاق قريب منه ،االرتباط بشخص يعرفه

بل يقتصر تحديده على  ،بعينه ليختاره الشخص المقبل على الزواجكما أنه ال يحدد فرد  ،المهمة المطلوبة إلتمام هذا الزواج

حيث  ،مجال الصالحين للزواج أن عملية االختيار للزواج تتم في نطاق جغرافي محدد من وجهة نظر أصحاب هذه النظرية

وهو ما يسمى  ،لزواج بهيرون أن هذا النطاق الجغرافي المحدد بمثابة مجال مكاني يستطيع الفرد أن يختار منه الطرف اآلخر ل

 (.22: 5112 ،بالفرصة االيكولوجية لالختيار ) وسيلة

 االيكولوجي.رابعاً: نظرية النسق 

فضاًل عن تأكيده على أن للبيئة  ،إن مفهوم النسق االيكولوجي يعد مفهوماً لعملية تحليل عالقة االنسان بالبيئة المحيطة به

فالتفاعل بين االنسان والعوامل الفيزيقية المحيطة به مستمر  ،الفيزيقية المحيطة باإلنسان أثٌر كبير في سلوكه االجتماعي

 ،اعيوتأثيرها فيه وسلوكها االجتم ،لذا أكدت النظرية أيًضا على أهمية دراسة العناصر الفيزيقية المحيطة باإلنسان ،ومتبادل

وما  ،والنسق األيكولوجي هو نسق تفاعلي وظيفي بين االنسان والبيئة الفيزيقية بما تشتمل عليه من مناخ وحرارة وبيئة عمل

كما يعد النسق االيكولوجي من المفاهيم البيولوجية التي  ،تتضمنه من مشكالت أو تأثيرات تنعكس على األفراد الموجودين بها

بشرية عند حاجتها لتطوير إطارها التصوري المبكر، والذي يخلص إلى أن كل المجتمعات الطبيعية استعارتها االيكولوجيا ال

 ،تشكل كتلة واحدة في النهاية ) عبد المنعم ،ذات الكائنات الحية التي تتفاعل مع بعضها البعض، وترتبط ارتباطاً وثيقاً ببيئاتها

5119:...) 

 ( 2.3: 9112 ،زيد )أبو يلي:حسبان عند دراسة النسق ما ومن أهم المبادئ التي يجب أن تؤخذ في ال

 التعقيد في عالقة اإلنسان ببيئته ألن من سماتها التغير. -9

 ديمومة محاولة اإلنسان دائما أن يكون على توافق وتكيف مع بيئته. -5

 الذي يكون النسق االيكولوجي. والمجتمع هواستمرار التفاعل بين البيئة الطبيعية واإلنسان  -3

 بها.طبيعته المحيطة به ويؤثر فيها ويتأثر  يتجزأ مناإلنسان جزء ال  -2

 

 الدراسات السابقة: المبحث الثاني

( في سوريا والتي هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في مشكلة 5113 ،دراسة )الناقوالحيث هدفت 

واعتمدت الدراسة على  ،سلبية على الفرد واألسرة والمجتمعتأخر سن الزواج لدى الشباب السوري ومعرفة ما تتركه من آثار 

 الزواج.( سنة ولم يسبق لهم 31( أسرة ممن تجاوزت أعمارهم )211وأجريت الدراسة على أبناء ) ،منهج المسح االجتماعي

وكان من أهم نتائج الدراسة وجود ارتباط بين حجم األسرة الكبير وتأخر سن الزواج ألبنائها، وكذلك الهجرة من الريف إلى 

 وارتفاع تكاليف الزواج ومتطلباته، ،وهناك أسباب اقتصادية منها عدم القدرة على تأمين السكن ،وعمل الفتاة ،المدينة



 
 
 

 

 

 

 

باإلضافة  ،ة إلى الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم في تصويرها لواقع الزواجباإلضاف ،واختالف المستوى التعليمي 

 زواجهم.إلى وجود عالقة بين الخوف من اإلقدام على الزواج عند الجنسين مما يؤدي إلى تأخر 

إلى التعرف على عوامل عزوف الشباب عن الزواج وكيفية مواجهتها  في السعودية( .511 ،دراسة )حمدي وأشارت

 ،وقد استخدم الباحث منهج المسح االجتماعي حيث أنه يتناسب مع طبيعة البحث ويسهم في أهدافه ،ضوء التربية اإلسالميةفي 

وكان من نتائج البحث  للدراسة.واستخدمت االستبانه كأداة رئيسية  ،وتكونت عينة البحث من الذكور من الشباب غير المتزوجين

 ،كبيراُ بمشكلة العزوف عن الزواج يأتي في مقدمتها البطالة وعدم توفر فرص العمل أن هناك عوامل عدة مرتبطة ارتباطاً 

عدم تشجيع األسر ألبنائها على الزواج  ،مغاالة بعض األسر في تحديد مهر الزوجة ،ارتفاع تكاليف الزواج ،غالء المعيشة

  المبكر.

حيث  ،والزواج في دول آسيا والمحيط الهادئإلى تقصي أسباب انخفاض الخصوبة jones،  (2009)وهدفت دراسة 

شملت الدراسة عينات من تايالند وكمبوديا وميانمار واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وسنغافورة وماليزيا وباستخدام الدالالت 

لخصوبة في وقد توصلت الدراسة إلى أن معدالت ا (.5112-9222اإلحصائية الرسمية للزواج في هذه الدول خالل الفترة )

وأرجعت الدراسة أسباب ذلك إلى عدم تبني  ،الدول المستهدفة هي األقل في العالم مما يرتبط ايجابياً مع تأخر سن الزواج

باإلضافة إلى التضخم االقتصادي في معظم هذه الدول األمر الذي ساعد في تفشي  ،سياسات محلية أو عالمية تشجع اإلنجاب

قات الجنسية المحرمة التي تلعب دوراً في رفض ثقافة بناء أسرة زوجية ومحاولة الذكور الزواج الزواج المدني وانتشار العال

 األوروبية.من الدول 

إلى التعرف على حجم ظاهرة تأخر سن الزواج لدى الشباب  في السعودية( 5111 ،دراسة )المطيري وهدفت

والوقوف على المتغيرات االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة ومحاولة توفير قاعدة  ،السعودي في مدينة جدة

معلومات تصف الظاهرة بغرض اإلضافة العلمية في هذا المجال للخروج باستراتيجية مالئمة تحد من هذه المشكلة في األسرة 

وتوصلت الدراسة  ،ت على االستبانه كأداة رئيسية للبحثواعتمد ،وقد استخدمت الدراسة منهج المسح االجتماعي ،السعودية

وتدخل األهل في اختيار الشريك المناسب وعدم قبول تعدد  ،لعدد من النتائج كان من أهمها أن الرغبة في مواصلة التعليم

ادية المؤدية إلى كما توصلت الدراسة إلى بعض العوامل االقتص ،الزوجات من أهم العوامل االجتماعية المؤثرة على الظاهرة

تأخر سن الزواج وتتمثل في ارتفاع تكاليف حفالت الزواج وتطور الحياة وتعقيد متطلباتها وارتفاع مستوى المعيشة وعدم 

 المجتمع.كما أكدت الدراسة أن حديثي العمر أكثر تأثراً بالتحوالت الطارئة على  ،القدرة على توفير السمن المستقل

وقد  ،دراسة بمسحية نظرية بعنوان " العنوسة وآليات الحد منها" وهي( 5111 ،وآخرون )فارس وقد أشارت دراسة

هدفت الدراسة إلى البحث عن ظاهرة العنوسة في الوطن العربي باألرقام كواقع والبحث عن أسباب تفشي هذه الظاهرة في كل 

 االجتماعي.مستخدمة منهج المسح  ،على الفتاة العانسثم البحث في اآلثار النفسية والجسمانية واالجتماعية واالقتصادية  ،دولة

وتوصلت الدراسة إلى ضرورة قيام الدولة بتوعية مواطنيها بحجم الظاهرة وتبصيرهم بمدى خطورتها ووضع خطط شاملة من 

ج الجماعي كذلك توعية األسرة بعدة المغاالة في المهور وعدم التباهي في الشبكة وتشجيع حفالت الزوا ،اجل التغلب عليها

اآلثار النفسية كالحزن واالكتئاب واإلحباط  :باإلضافة إلى ضرورة إنشاء صندوق للزواج يضاف إلى ذلك ظهور اآلثار التالية

  ،والكبت والقلق والحسد ،واالضطرابات السلوكية للشخصية



 
 
 

 

 

 

 

كالنحافة والهزال الشحوب وتشييب الرأس وحدوث مشاكل وتغيرات صحية مثل انخفاض قدرة  :واآلثار الجسمانية

كذلك اآلثار االجتماعية مثل انتشار الزواج غير  ،وكذلك قابليتها لإلصابة بسرطان الثدي ،المرأة على الحمل بعد سن الثالثين

 الرسمي كالزواج المؤقت والمتعة والسمعة السيئة لألسرة. 

في كوريا والتي هدفت إلى التعرف على أسباب التغيير في السلوك الزوجي في سياق  kwon، (2011)سة درا أما

وازدياد نسبة الهجرة  ،التحول المجتمعي والديموغرافي في كوريا الجنوبية كتناقص معدل الخصوبة في مقابل اإلحالل البشري

وقياس مؤشرات  ،منتظمة من بيانات التعداد اإلحصائية األسري وباستخدام زمر عشوائية ،والزواج األجنبي ،ومعدالت الطالق

وقد أظهرت النتائج لوجود سلوك تكيفي جديد في المجتمع  أسرية.( حالة 9111( ل)5112-9151السلوك الزوجية للفترة )

وعدم تقبل فكرة الزواج المبكر، ويرجع ذلك ألسباب عديدة تتمثل في  ،الكوري يتمحور حول العزوف عن الزواج التقليدي

 ،والحالة االجتماعية واالقتصادية ومحاولة مواكبة األنماط الرفاهية للعيش ،وتحرير المرآة ،مظاهر العولمة والتحول الفكري

كل ذلك  ،لزوجية على وجه الخصوصوالسياسة والحروب األهلية وإتباع النمط الغربي في الحياة بشكلها العام واألعراف ا

 شكل سلوكاً تكيفياً جديداً للعزوف عن الزواج المبكر.  

إلى الكشف عن أسباب العنوسة كما يراها طلبة الماجستير في كلية  في سوريا( 5193 ،دراسة ) السنادكما أشارت 

الجنس )الذكور واإلناث( واالختصاص  كذلك معرفة الفروق بين طلبة الماجستير وفقاً إلى متغير ،التربية جامعة دمشق

( طالباً وطالبة يحملون إجازات جامعية من 19وقد تكونت عينة البحث من ) ،والجامعة التي حصلوا فيها على اإلجازة الجامعية 

كليات التربية في جامعات دمشق وتشرين والبعث وحلب والفرات لتشابهم في السن والدراسة والنضج الفكري واالختصاص 

واعتمدت على االستبانه  ،وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي ،ختالفهم بالموقع الجغرافي واإلجازة الجامعيةوال

وكان من أهم نتائج الدراسة ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات إجابات طلبة الماجستير  .كأداة رئيسية للدراسة

وكذلك الكشف عن وجود فروق داله إحصائياً بين  االختصاص( –الجامعة  –)الجنس على االستبيان تعزى إلى متغير 

 –متوسطات درجات إجابات طلبة الماجستير على االستبيان تعزى إلى التفاعل االجتماعي بين متغيري )الجنس والجامعة 

 .والجامعة(االختصاص والجنس  –االختصاص والجامعة 

في السعودية على مشكلة عزوف الشباب عن الزواج بالفتيات الالتي يتعاطى ( 5192 ،دراسة )العنزيكما ركزت 

وكان من أبرز نتائج الدراسة أن الشباب ال يرون عيباً في الزواج من بنات متعاطي المخدرات إال أنهم ال  ،آبائهم المخدرات

أن درجة العزوف تختلف  لهم إالالمجتمع  يقبلون بالزواج منهن لعدد من االعتبارات منها الخوف من الفضيحة والخشية من لوم

 باختالف بعض الخصائص الديموغرافية للمبحوثين.

باب الجامعي في السعودية والتي هدفت إلى التعرف على أسباب عزوف بعض الش (5192 ،دراسة ) العطيات أما

ؤثر بالسلب على مستقبل التركيبة وكان من نتائج الدراسة أن ارتفاع معدالت تأخر الزواج والطالق ي ،السعودي عن الزواج

كما أنه ترتفع نسبة تأخر الزواج والطالق ويتضخم في ظل النظام االجتماعي الذي ال يتوفر فيه قدر من  ،االجتماعية الخليجية

لى كذلك فان مواصلة الشباب الجامعي للتعليم يؤثر ع ،االنفتاح والضبط يتيح للجنسين فرصاً مشجعة لالختيار السليم للزواج

كما أن المغاالة في تكاليف الزواج عائق رئيسي وسبب لتأخر الشباب عن الزواج. وقد أوصت الدراسة  ،التأخر عن الزواج

بضرورة تفعيل دور وسائل اإلعالم من خالل التوعية بإخطار عزوف الشباب عن الزواج على كافة الجوانب االجتماعية 

 والسياسية.واالقتصادية 



 
 
 

 

 

 

 

إلى التعرف على المحددات االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي  في األردن( 5192 ،رومي و)أبدراسة  كما هدفت

والتعرف على اآلليات الالزمة لتيسير الزواج عند  ،تقف وراء عزوف الشباب السعودي عن الزواج في المجتمع األردني

اً بارزاً في عزوف الشباب عن الزواج وتمثلت هذه الشباب. وكان من أهم نتائج الدراسة أن المحددات االقتصادية لعبت دور

وعدم القدرة على تأمين مسكن الزوجية وانخفاض األجور وارتفاع متطلبات  ،المحددات بغياب فرص عمل حقيقية للشباب

واصلة كما تمثلت المحددات االجتماعية بتدخل األسرة في اختيار الزوجة وبناء عالقات عاطفية بديلة عن الزواج وم ،الزواج

كذلك فان عادات التفاخر بمتطلبات  ،التعليم كمحددات اجتماعية ساهمت في تأخير وإقصاء الشباب وعزوفهم عن الزواج

الزواج وتكاليفها والبحث في إيجاد المواصفات المثالية للزوجة واختالف نمط التفكير وعدم القدرة على خلق ثقافة زوجية 

مشتركة والنظر إلى الزواج على أنه يقيد حرية الفرد وفرض التزامات ومسئوليات مثلت محددات ثقافية في عزوف الشباب عن 

 زواج. ال

في مصر إلى الكشف عن مالمح اقتصاديات الزواج في قرية مصرية بمحافظة  (5192 ،)عوضوهدفت دراسة 

والتعرف على طبيعة التغيرات التي طرأت على الزواج نتيجة التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي شهدها المجتمع  ،دمياط

كمي من خالل سحب عينة غير احتمالية مكونة من  :األول ،محورين وقد أجريت الدراسة على ،المصري في السنوات األخيرة

 ،وذلك من خالل االعتماد على استبانة مقننة من حيث الثبات والصدق ،وتوزعت بنسب متقاربة بين الجنسين ،( شاب511)

ماد على دليل مقابلة ( حالة من ربات األسر بالقرية من خالل االعت.9كيفي من خالل اجراء مقابالت متعمقة مع ) :والثاني

 ،مسكن الزوجية ،أن ثمة متغيرات عدة القتصاديات الزواج بمجتمع الدراسة ) الخطوبة :وخلصت نتائج الدراسة حول ،متعمقة

وأن مضمون هذه المتغيرات جميعاً بمجتمع الدراسة قد أصابها تغيرات عديدة  ،ليلة الزفاف ( ،قائمة المنقوالت ،جهاز العروس

األمر الذي تسبب في تأخر سن الزواج  ،مما ضاعف من األعباء المادية على الزوجين ،ضروري إلى الكماليوتحولت من ال

 .بين الشباب في مجتمع الدراسة

إلى الكشف عن األسباب التي تقف أو تكمن وراء عزوف الشباب عن  في الجزائر( .519 ،دراسة )لبرشكما هدفت 

وكان من أهم نتائج الدراسة تأكيد صحة الفرضية العامة حيث صار للزواج متطلبات جديدة  ،الزواج وخاصة الشباب الجامعي

كما توصلت الدراسة إلى  ،وأن السبب االقتصادي يبقى العائق األكبر أمام الشباب المقبل على الزواج ويدفع به إلى العزوف عنه

ند كال الجنسين، كذلك ال تزال أزمة السكن ترابط مكانها أن المستوى التعليمي العالي سبباً في عزوف الشباب عن الزواج ع

 .ويعتبرها أفراد العينة العائق األكبر الذي يحول دون زواجهم ويدفع بهم إلى العزوف

في السعودية إلى إعداد برنامج مقترح للخدمة االجتماعية لمواجهة الضغوط الحياتية  (.519)المرشد، وهدفت دراسة 

( لدى ط الحياتية )النفسية واالجتماعيةوكان من أهم نتائج الدراسة وجود العديد من الضغو ،الزواج الناتجة عن التأخر في

وأن أعلى نسبة للضغوط  ،حيث بلغت كالً من تلك الضغوط نسب مرتفعة ومتقاربة ،الفتيات المتأخرات عن سن الزواج

لت في حساسية التعامل مع اآلخرين وعدم االستقرار أما بالنسبة للضغوط النفسية فتمث ،االجتماعية كانت من قبل األسرة

كما خرجت الدراسة ببرنامج مقترح لممارسة الخدمة االجتماعية من خالل نموذج التركيز  ،العاطفي والشعور بالقلق والتوتر

 .على المهام لمواجهة الضغوط الحياتية الناتجة عن التأخر في الزواج

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 ت السابقةثانياً: أوجه االختالف مع الدراسا

كما اختلف مع بعض الدراسات السابقة في منهج  ،اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في موضوع البحث

كما اختلف ايضاً  ،( على المنهج الوصفي5192 ،و)عوض ،(.519 ،حيث اعتمدت دراسة كال من )لبرش ،الدراسة المستخدم

في مكان تطبيق الدراسة، حيث أن هناك اختالفاً في بيئات الدراسة حيث طبقت في المملكة العربية السعودية دراسة كالً من 

 (،.519 ،وفي الجزائر دراسة )لبرش .(5111 ،( و)المطيري5192 ،( و )العنزي5192 ،و)العطيات( .519)المرشد، 

 ،kwonو) ،( في سوريا5193 ،و)السناد ،( في األردن5192 ،رومي )أبودراسة و ،( في مصر5192 ،ودراسة )عوض

 .أما الدراسة الحالية ستطبق بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية .كوريا( في 5199

 

 ثالثاً: أوجه االستفادة من الدراسات السابقة.

 ومتغيراتها واألساليب اإلحصائية في تحليل نتائجها. استفاد الباحث من الدراسات السابقة في التعرف على مجاالت الدراسة -9

ومن جانب آخر استفاد الباحث من هذه الدراسات في تصميم االستبانة وفقراتها الخاصة بالدراسة وكذلك في مجال منهجية   -5

 الدراسة وأسلوبها.

وأيضا استفاد الباحث من النتائج والتوصيات والمقترحات التي خرجت بها هذه الدراسات؛ لذا يمكن القول بأن الخبرات   -3

 الواردة في هذه الدراسات قد أفادت في إثراء هذه الدراسة.

 

 الحلول( –آثارها  –ظاهرة تأخر سن الزواج )أسبابها : المبحث الثالث

 تمهيد:

المجتمعات الشرقية والغربية اختالفاً واضحاً كما نجد هذا االختالف بين مكونات المجتمع يختلف سن الزواج بين 

الواحد، انطالقا من الواقع والقانون، والعرف وآراء الناس في مختلف الطبقات والمناطق، ومدى التغير في عاداته وتقاليده، ففي 

سبب تدنى المستويات التعليمية، وقلة فرص العمل أو عدم توفرها مجتمعاتنا العربية نجد أن الزواج المبكر منتشر في الريف ب

كما أن أغلب الزيجات تتم بعد البلوغ مباشرة، أما في المدينة فبسبب تزايد فرص الدراسة والعمل نجد هناك عزوفاً من  ،أصالً 

وفي هذا  ،العديد من المجتمعاتالشباب نحو الزواج فيتزوجون في سن متأخر مما يشكل تهديداً وظاهرة مجتمعية تعاني منها 

 ،المبحث يستعرض الباحث ما تيسر له من الجذور النظرية لمفهوم تأخر سن الزواج من خالل تعريف التأخر عن الزواج

 .وأهم الحلول والمقترحات لحل مشكلة تأخر سن الزواج لدى الشباب ،وآثاره ،وأٍسبابه ،وتصنيفاته

 :العنوسة(تعريف التأخر عن الزواج )

لقد اختلف العلماء في السن الذي تعد المرأة فيه متأخرة عن الزواج، حيث ذكر بعضهم أن سن التأخر يعود إلى 

العرف، فقد يطلق ويصف العانس على المرأة التي لم تتزوج وإن لم تبلغ الثالثين، وأشار البعض بأنها المرحلة العمرية التي 

 (.5111:2 ،جتمع )عرفاتتتخطى بها المرأة سن الزواج المتعارف في الم

ويختلف العزوف من  ،وفي هذا السياق، يعرف التأخر عن الزواج بأنه الميل واإلعراض عن الزواج بشكل مؤقت

حيث أن عمر البلوغ قد  ،مجتمع أخرحيث ما يطلق عليه عزوف في مجتمع ال يعتبر عمراً مناسباً للزواج في  ،مجتمع ألخر

 (. 9112:23 ،)الجويريتأخر بعوامل وراثية ومناخية فضالً عن عوامل ترتبط بالبيئة االجتماعية 



 
 
 

 

 

 

 

كما يعرف بعض المختصون في علم االجتماع تأخر سن الزواج بأنه " وصول الفتاة إلى سن معينة ولم تتزوج حتى 

  .(5192:.51 ،تصبح غير مرغوب بها للزواج " )غيات

وهي ظاهرة لها  ،إذاً فتأخر سن الزواج أو العنوسة صفة تطلق على النساء والرجال الذين يتأخرون في سن الزواج

 أسبابها االجتماعية واالقتصادية والنفسية، لكنها بالدرجة األولى ظاهرة سلبية من صنع البشر أنفسهم.

 الزواج:تصنيفات تأخر سن 

 هما:وسة ( إلى نوعين من العن5111يشير عرفات )

مما  ،وهو عدم الزواج نتيجة االستقاللية التي اكتسبتها الفتاة الموظفة سواء إزاء أسرتها أو قدرتها المالية :اختياريةعنوسة  -9

كما يرى العديد من الباحثين أن التحوالت االجتماعية الناجمة عن  ،تسبب في توسيع رقعة هذا النوع كل يوم عن سابقه

فضاًل عن هذه االسباب تسهل العالقة بين الجنسين  ،التأثر الغربي، وضعف الوازع الديني هي السبب في ظهور هذا النوع

 دون التزامات وال مسؤولية على الطرفين. ،وتجعلها ممكنة خارج شرعية مؤسسة الزوجية

والمقصود بها هو عدم الزواج نتيجة لظروف مفروضة مثل عدم توافر الظروف الالزمة للزواج بالنسبة  :ميةحتعنوسة  -5

أو مثال أخر وهو تأخر سن الفتاة ولم يتقدم أحد  ،للشاب أو الفتاة سواء كانت ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو شخصية

 .لطلب الزواج بها

 

 عنه.أسباب تأخر سن الزواج وعزوف الشباب 

 .أوالً: األسباب االقتصادية المادية

 إلى أبرز األسباب االقتصادية المؤدية الى تأخر سن الزواج الى ما يلي: (.5192:91يشير عوض )

 ،ويعتبر ذلك من أهم القواسم المشتركة الرتفاع ظاهرة العنوسة في المجتمعات العربية ،ارتفاع المهور والمغاالة فيها -9

وما يفرضه هذا  ،، ومعظمها يفوق قدرات أغلب الشبابونوع األثاثباإلضافة إلى التعنت في تحديد مسكن الزوجية 

 الشاب لسنوات علىوالهدايا التي يتوجب عليه تقديمها للعروس من حلي ومجوهرات من تراكم للديون  ،المسكن وما يلزمه

 طويلة. 

إن انحسار الوظائف وفرص العمل أمام الشباب قد أصبح هاجساً يؤرق كل طالب عمل، فضاًل عن محدودية  ،البطالة -5

 سهالً أو قريباً والتي صارت إطاراً ال يبدو الخروج منه  ،الفرص الوظيفية للنساء ونمطيتها التقليدية

فقد أصبح الفقر من أهم أسباب  ،وعادة محكمةالفقر، مع ارتفاع المهور والمغاالة فيها وبعد أن أصبحت عرفاً سائداً  -3

بل يصل األمر بالفقير إلى العجز عن التقدم ألية  ،حيث أن الشاب الفقير يقف عاجًزا أمام تحقيق ذلك ،العزوف عن الزواج

 حتى وإن حاول كان محطًا للسخرية واالستهزاء من اآلخرين. ،امرأة

بأن جميع األجهزة واألشياء التي كانت تعد سابقاً من الكماليات أصبحت اليوم وبالنسبة ألهالي الفتيات فيدافعون عن أنفسهم  -2

 حتى وإن كان أغلب الناس غير قادرين على توفيرها إال بالدين. ،من أساسيات الزواج التي ال يمكن االستغناء عنها

مما أدى إلى  ،احاً اقتصادية من خاللهااعتبار العديد من العائالت لفتياتها التي في سن الزواج إنهن سلعة تستطيع تحقيق أرب -2

ارتفاع معدالت المهور إلى أرقام فلكية وتزايدت شروط العائالت حول مواصفات بيت الزوجية واألثاث وغير ذلك 

 وبخاصة بعد أن أصبح األمر محل تفاخر ومباهاة بين العائالت.



 
 
 

 

 

 

 

وتقديم  ،ى زواجهن طمعاً في طمعاً في أموالهناعتماد بعض اآلباء على بناتهم الموظفات مما يؤدي إلى اعتراضهم عل -2

 حجج واهية لتبرير موقفهم

 ثانياً: األسباب االجتماعية.

حيث تستخدمها  ،هناك دور بارز للعادات االجتماعية بين أسباب تفشي ظاهرة تأخر سن الزواج في مجتمعاتنا العربية  -9

العائالت بزعم الحفاظ على األنساب وتقويتها وتدعيمها وصيانتها من االندثار، وعلى سبيل المثال قيام أولياء األمور بحجز 

وأيضاً أال تتزوج القبلية من الحضري  ،الفتاة إلى ابن عمها أو أحد األقارب حتى وإن كان ال يحمل مؤهالت تجعله كفئاً لها

إلى جانب إصرار األب أو  ،وال تتزوج الغنية إال من غني ،وأال تتزوج العربية من أجنبي ،غير األشراف وال الشريفة من

األم على أن تكمل ابنتهما تعليمها الجامعي وأنها مازالت صغيرة فًضالً عن اصرارهما أال تتزوج الفتاة الصغيرة قبل 

 (.5192الكبيرة )غيات، 

على سبيل المثال أن يكون للفتاة بيت مستقل  ،واء من قبل الشاب أو الفتاة وأسرتهماوضع بعض االشتراطات والتعقيدات س -5

مثل الطب أو  معينة؛أما بالنسبة للشباب مثال العزوف عن الزواج من فتيات يعملن بمهٍن  ،وتنفصل معيشتها عن أهله

 إلى آخر ذلك من األمور التي ترتبط باألعراف والعادات. ،التمريض

 المعيشة مع ارتفاع مطرد لألسعار في كثير من المجتمعات العربية. انخفاض مستوي -3

اتجاه الذكور للزواج من األجنبيات ربما لعدة أسباب منها الصورة الذهنية المثالية الخاطئة عن نساء الغرب بأنهن أجمل   -2

لذا فقد أصبح  ،أو بسبب ظروف العمل ،والتي رسمت في ذهنه نتيجة تلقيها من الفضائيات واالعالم ،من نساء العرب

 (.5192 ،زواج المواطنين من أجنبيات سبب آخر خطير وراء انتشار العنوسة في مجتمعاتنا العربية )غيات

 .ثالثاً: األسباب الشخصية

مواصفات العروس مستمدة من  ما تكونوغالباً  ،أهمية توافر مواصفات خاصة حسب رؤية أغلب الشباب في شريكة حياته -9

 .فتيات اإلعالن، وذلك ألن بعض الشباب أفسدتهم القنوات التلفزيونية والمجالت ورسخت بداخلهم معايير مختلفة للجمال

إذ يجنح بعض الشباب  ،وتتمثل هذه األسباب أيضاً في رغبة الزوج أو الخطيب أن يظهر بمظهر الئق أمام الفتاة وأسرتها -5

حتى وإن كان غير قادٍر على تحمل  ،واج إلى المظهرية والمبالغة في نفقات الزواج وإقامة حفالت الزفافالمقبل على الز

مما يدفع بعض الشباب الذين يريدون محاكاته وتقليده إلى اللجوء ألساليب منحرفة  ،تكاليف هذه المظاهر إال بالدين

لإلحباط الذي يشعر به نتيجة فشلة في تحقيق حلمه ألي  أو إقامة عالقة ارتباط غير شرعية كبديل ،للحصول على المال

 سبب.

 .رابعاً: األسباب الصحية

فإذا كانت هناك أمراض عضوية  ،يعد الجانب الصحي سبباً آخر من األسباب المؤدية إلى العنوسة وتأخر سن الزواج

كل ذلك يجعل الشاب  ،كالقلب أو داء السكري مثالً أو إعاقة بدنية أو عيوب خلقية كالحول أو تشوهات في الجسم نتيجة حادث ما

حرم من أما بالنسبة للفتاة فت ،وقد يمنع كثير من الشاب من أن يتقدموا لخطبة أي فتاة خوفاً من أن يتم رفض طلبهم ،ال يثق بنفسه

 فرصة تقدم أي شخص لخطبتها ألن الجمال هو ما يبحث عنه الجميع.

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 .األسباب العلمية الثقافية خامساً:

فالفتاة الطموحة  ،وهنا نجد سبباً جديًدا لتأخر سن الزواج في المجتمعات العربية أال وهو الطموح العلمي والعملي للفتاة

وبمجرد حصولها عليهما تغير شروطها في  ،صول على الماجستير والدكتوراهعلمياً ال يشغلها الزواج بل ترفضه بهدف الح

في الوقت نفسه نجد الفتاة التي نالت  ،ويبدأ مسلسل الرفض حتى يتأخر سن الزواج وربما يفوتها الزواج تماماً  ،زوج المستقبل

 (.592 م: 5192 ،األدوار )غياتتعيش هي األخرى حالة من صراع  ،قسط بسيط من التعليم في الماضي وحصلت على وظيفة

 سادساً: األسباب الدينية.

ألن ذلك  ،من أسباب تأخر سن الزواج صالحة يعدإن عدم التزام بعض األسر باألخالقيات حتى وإن كانت الفتاة نفسها 

فتؤخذ الفتاة بسمعة أسرتها  ،يثير كثيراً من المخاوف لدى الشاب من أن تمس سمعته بسبب االرتباط بفتاة من أسرة غير ملتزمة

فضالً عن منع بعض أولياء األمور لزواج بناتهن طمعاً في مهور خيالية  ،وتحرم من فرص الزواج رغم أنها قد تكون صالحة

أو لكي ال تتوقف األموال التي يتحصلون عليها من خالل  ،وبخاصة إذا كانت الفتاة جميلة ،يتمنون تحصيلها من الزوج المنتظر

 (.592 م: 5192 ،ابنتهم إن كانت تعمل )غياتوظيفة 

 

 .اآلثار المترتبة على تأخر سن الزواج والعزوف عنه

 أوالً: اآلثار النفسية على الشاب والفتاة.

فمن الممكن وبسبب تأخر سن الزواج لدي كثير من الشباب أن يكون هناك العديد من األمراض واالضطرابات النفسية التي 

 ونذكر من ضمنها ما يلي: ،تؤثر عليهم

حيث يشعر بأن ال  ،يتولد لدى الفرد الشعور بعدم الثقة في الذات نتيجة تأخر سن الزواج والعنوسة :الشخصيةاضطرابات  -9

الزواج  أهمها:والتي من  ،فضالً عن شعوره بأنه غير قادر على تلبية احتياجاته المهمة في المجتمع ،قيمة له في المجتمع

 ،فيصبح متمرداً أو على األقل ال يلتزم بمطالب المجتمع ،مما ينتج عنه حدوث اضطرابات في الشخصية ،وتكوين األسرة

وقد يودي به إلى السلوك االنحرافي كاإلجرام وإدمان  ،ويصبح هذا التمرد المغاير للمجتمع هو العالمة المميزة لسلوكه

 .(5112 ،عبد هللاالجنسي )الكحول أو إدمان المخدرات أو االنحراف 

إلى  مضطراً للجوءفيكون  ،والمقصود به الشعور الذي يصاب به الفرد نتيجة فشله في تكوين رابط الزواج اإلحباط: -5

ومثال على ذلك ممارسة األعمال  ،نفسيظناً منه أنها ستخلصه مما هو فيه من توتر وتأزم  ،أساليب سلبية شاذة متطرفة

 الغير شرعية.

يعد من أشد المتاعب التي يمكن أن يالقيها الرجال والنساء على حد سواء هي مشكلة تأخر سن الزواج  واالكتئاب:الحزن  -3

كما يعد من أعراضه التعب  ،والذي قد يصل بهم إلى مرحلة االكتئاب ،مما يدفع بهم نحو اإلصابة بالحزن الشديد ،والعنوسة

 (. 29:.511 ،ألقل مجهود والصداع )أحمد واخرون

حيث يفتقد الفرد لحاجة فطرية موجودة لدى أي  ،أيضاً من أسباب اإلصابة بالكبت هو تأخر سن الزواجلكبت: الشعور با -2

ونتيجة لهذا الكبت فتصدر عنه بعض التصرفات كالتحرش الجنسي، أو إقامة  ،حاجته للزواج وهي ،فرد من األفراد

 .العالقات الغير مشروعة



 
 
 

 

 

 

 

وذلك بسبب تعرضه لحالة الحرمان واإلهمال وفقدان الحب وغير ذلك  ،والطمأنينةيحدث القلق نتيجة فقدان األمن  القلق: -2

كما نجد هذا القلق والخوف من المستقبل هو الشعور المسيطر على األفراد الذين فاتهم قطار الزواج، وكما  ،من العوامل

 .(.3 :.911 ،)مطاوعأم ال؟  الزوجية؟يشغلهم دائماً البحث عن إجابة بعض التساؤالت ومنها هل ينجحوا في إقامة رابطة 

 .ثانياً: اآلثار االجتماعية

 يلي:فيه أن هناك آثاراً اجتماعية تعود على المجتمع جراء تفشى ظاهرة العنوسة وتأخر سن الزواج، نلخصها فيما  ال شكمما 

نتيجة لتأخر زواجه، فضالً عن  ،بالنسبة للشاب فقد يلجأ إلى الزواج بطريقة غير رسمية الرسمي:انتشار الزواج الغير  -9

ضعف حالته المادية واالقتصادية والتي تحول بينه وبين الزواج الشرعي أما بالنسبة للفتاة فقد تلجأ أيضاً إلى مثل هذه 

 .واج نتيجة لتأخرها عن سن زواجهاالنوعية من الز

لمشكلة  لرجال في سن الزواج لم يتزوجوالقد أصبح وجود وفره في أعداد النساء وا ظهور الفواحش وكثرتها في المجتمع: -5

مما أدى إلى عزوف  ،وبخاصة في ظل التقدم الهائل من البث اإلعالمي المتدفق ،كبيرة ذات عواقب وخيمة على المجتمع

 ،الشباب عن الزاج مخافة خيانة الزوجة له مثاًلً نتيجة اعتقاد خاطئ منه بأن كل النساء خائنات ومنحرفات )عبد هللا

5112.) 

حيث تشير األصابع إلى ذلك  ،يجعل الناس تشكك في هذه األسرة ،إن وجود عانس داخل األسر :السيئةسمعة األسرة  -3

 ،واخرون )أحمدلماذا لم تتزوج ابنتهم وقد بلغت من السن مبلغ الزواج ولم تتزوج  ،المنزل وتلك األسرة بعالمات االستفهام

511.:25.) 

تعد كثرة أعداد الرجاء والنساء بدون زواج في أدي دولة مؤشراً على عجز هذه الدولة عن تحقيق  :للدولةالسمعة السيئة  -2

كما يدل على عدم وجود ترابط بين  ،الكفالة االجتماعية التي يجب أن تكفلها لمواطنيها من خالل مساعدتهم على الزواج

 ،مما يسيء إلى سمعة هذه الدولة )الزهراني ،ر الزواجنتيجة لعدم مساهمة األثرياء في مشروعات تيسي ،أفراد هذه الدولة

519..) 

 .ثالثاً: اآلثار االقتصادية

 (.511 ،يمكن اختصارها فيما يلي: )حمدي ،أن هناك آثاراً اقتصادية مترتبة على ظاهرة تأخر سن الزواج ال شك

حيث تقوم باقتناء المالبس  ،ويتمثل ذلك في اهتمام الفتاة العانس بنفسها بشكل مبالغ فيه ،زيادة العبء المادي على األسرة -9

 .الغالية أو باهظة الثمن

زيادة نفقات األسرة التي يوجد بها عانس أو أكثر، ويتمثل ذلك في قيام األسرة باإلنفاق على االحتجاجات الضرورية  -5

سيما تزايد نفقات الفرد كلما تقدم به العمر  وغيرها الألفرادها، كالمأكل والمشرب والنفقات العالجية واألمور الترفيهية 

 وزادت حاجاته والتزاماته.

 .ها على االسرةأثر :رابعاً 

من نظرة الناس لهم  في الخوفوتتمثل هذه اآلثار  ،ال شك أن تأخر سن الزواج يسبب آثاراً نفسية سيئة على األسرة

شعور أفرادها بالخزي والعار والهم في بعض  فضاًل عن ،وتفسيرها بغير معناها واعتبارها نوع من أنواع االتهام لألسرة

 (.5195:923 ،ة سلبية على العالقات االجتماعية بين أفراد المجتمع )اللواتيةكل هذا سيؤثر بصور ،المجتمعات

 خامساً: تأثيرها على المجتمع. 



 
 
 

 

 

 

 

 ،إلى أخطار شديدة على هذه المجتمعات الزواج يؤديأما بالنسبة للمجتمعات فمن المؤكد أن انتشار ظاهرة تأخر سن 

باإلضافة إلى حدوث  ،إذ تنتشر الرذائل واالنحرافات والفساد بين الفتيات والشباب للهروب مما يعانون منه من دوافع النفسية

 وتنتشر األحقاد والضغائن بين أفراده. ،التفكك والتحلل في المجتمع

 .الحلول والمقترحات لمواجهة مشكلة تأخر سن الزواج

 ذه المشكلة كما يلي:هناك حلول مشروعه ومجديه لحل ه

 ،والصبر واالحتساب عند هللا ،نهى عنه من محرمات عماواالبتعاد  ،ضرورة التقرب إلى هللا عز وجل باالمتثال ألوامره -9

تعالى " وإذا سألك عبادي عنى فإني قريب  امتثااًل لقوله ،والمداومة على الدعاء بتيسير الزواج وتخطى هذه المشكلة

وتنفيًذا لقول النبي صلى هللا عليه  ،(9.2 ،أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون" )البقرة

 ."وسلم " إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين

وتبصيرهم بمدى خطورتها، من خالل قنوات االتصال العديدة التي  ،ولة بتوعية مواطنيها بحجم هذه المشكلةقيام الد -5

كما  ،والتي تستطيع الدولة من خالله أن تصل إلى جميع فئات المجتمع ،كاإلعالم والندوات وغير ذلك ،تملكها الدولة

 (5112 ،)عبد هللا :يجب أن تكون هذه التوعية على هذا النحو

ألن  ،فليس هناك انسان كامل ،بضرورة عدم المغاالة في مواصفات شريك الحياة :توعية مشتركة بين الشاب والفتاة -

 الفتاة بالنسبةأو الهدف جمال  ،كما ال يكون هدفهم الوسامة بالنسبة لنظرة الفتاة للشاب ،الكمال هلل وحدة سبحانه وتعالى

اساس  األخر علىفجمال العقل والروح أفضل من جمال الشكل الزائل، وقبل أي شيء يجب اختيار الطرف  ،الشاب

 عنصري الدين والخلق. 

وعدم وقوفهم كعقبة أمام سعادة أبنائهم وحثهم على األخذ بقول  ،بتخفيض المهور وعدم المغاالة فيها :توعية األسرة -

كما يجب عليهم عد المبالغة في شروط  ،فزوجوه(جاءكم من ترضون دينه وخلقه  )إذاالرسول صلى هللا عليه وسلم 

 .تهمقبول الشاب المتقدم لزواج ابن

بأهمية المشاركة في مشروعات تيسير الزواج، كالمساهمة في حفالت الزواج  والمستثمرين: توعية رجال األعمال -

باإلضافة إلى توفير فرص عمل للشباب  ،الجماعي، أو تقديم المساعدات المادية والعينية للشباب المقبلين على الزواج

 من خالل إقامة مشروعات جديدة.

بات أمام الجمعيات الخيرية حتى تستطيع أن تؤدى عملها على وتذليل كافة العق ،التشجيع على إقامة حفالت زواج جماعي -3

 (.5111 ،فضالً عن ضرورة إنشاء صندوق خاص بالزواج يخضع تحت إشراف الدولة )عرفات ،الوجه األكمل

 ،قيام الدولة بوضع خطط شاملة لتحسين األوضاع المعيشية لمواطنيها، فضاًل عن وضع خطط سنوية لتشغيل الشباب  -2

 .ودعم المشروعات الصغيرة والتشجيع عليها ،عمل لهم وتوفير فرص

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة  .1

 :تمهيد. 1.1

وتحديد مجتمع  ،يتناول هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدراسة، من حيث نوع الدراسة ومنهج البحث المستخدم

وعينة لبحث، واألدوات المستخدمة لجمع البيانات من حيث بناءها، والتأكد من صدقها وثباتها، واإلجراءات المتبعة في تطبيقها، 

 وأساليب المعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات، وهذه اإلجراءات على النحو التالي:

 نوع الدراسة:. 1.1

وهذا النوع من الدراسات البحثية يتضمن دراسة الحقائق الراهنة بطبيعة من الدراسات الوصفية،  تعد هذه الدراسة

موقف أو جماعة من الناس أو مجموعة من األحداث أو مجموعة من األوضاع وذلك إلظهار العالقات المترابطة والمتشاركة 

ضاع بما يمكن الباحث من وضع استراتيجية للتعامل معها فيما بينها وصوالً لوضع توصيفياً شامالً عن هذه الحقائق أو األو

 (.91.3،25،لتحقيق التغيير المرغوب )زكي

 

 منهج الدراسة:. 1.1

وقد اعتمد الباحث في  ،استخدم الباحث منهج المسح االجتماعي بأسلوب العينة على الشباب السعودي بمحافظة جدة

 .هذه الدراسة على هذا المنهج ألنه األنسب لطبيعة المشكلة، ويمكن من خالله تحقيق أهداف الدراسة

 

 مجتمع وعينة الدراسة:. 1.1

ونظراً لكبر حجم  ،م(5151-هـ 9225العام الدراسي ) جدة خالليتكون مجتمع الدراسة من الشباب السعودي بمحافظة 

 جدة،سوف يستخدم الباحث أسلوب العينة العشوائية القصدية على مجموعة من الشباب السعودي بمحافظة مجتمع الدراسة ف

( 922(، وقد تجاوب مع الباحث عدد )Google Driveحيث قام بتوزيع االستبانه الكترونياً مستفيدين من نماذج تطبيق )

 .( استبانة صالحة للتحليل931( استبيانات لعدم اكتمالها ليصبح العدد الكلي )2وعند التحليل تم استبعاد ) ،مبحوثاً 

 

 :مجاالت الدراسة. 1.1

 المجال البشري -

والتي يتراوح  ،يقتصر المجال البشري على عينة عشوائية من بعض الشباب السعودي بمحافظة جدة من الذكور واالناث

 .( سنة21- 52أعمارهم بين )

 المجال المكاني:  -

 وتمثلت مبررات اختيار المجال المكاني في محافظة جدة في التالي: .تم تطبيق هذه الدراسة بمحافظة جدة

 .الباحث من أحد سكان مدينة جدة مما يسهل عليه في مهمة جميع البيانات ▪

وترحيبهم للباحث بتسهيل  ،لوجود مجتمع شبابي كبير بمحافظة جدةما لمسه الباحث من دراسته االستطالعية  ▪

 .إجراءات جمع البيانات

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 المجال الزمني:  -

م الى 2/3/5159موجهة لفئة الشباب خالل الفترة من تاريخ  ،جمع بيانات الدراسة من الميدان بواسطة استمارة استبيان 

 يوم. 92م وذلك لمدة 51/3/5159

 

 :أدوات الدراسة. 3.1

 استبانة موجهة للشباب السعودي بمحافظة جدة. ▪

االستبيان هو أسلوب جمع البيانات الذي يستهدف استثارة األفراد المبحوثين بطريقة منهجية ومقنعة لتقديم حقائق أو آراء 

تي للمبحوثين في أو أفكار معينة، في إطار البيانات المرتبطة بموضوع الدراسة وأهدافها، دون تدخل من الباحث في التقرير الذا

 هذه البيانات. واختار الباحث أداة االستبيان لجمع المعلومات من أفراد العينة لألسباب اآلتية:

 تعدد وتنوع البيانات التي يستهدفها هذا البحث. -

 سهولة مراجعة البيانات وتصنيفها وتحليلها وإيجاد المعالجة المطلوبة. -

 آراء الشباب السعودي من الجنسين.  يستطيع الباحث من خالل االستبيان استطالع -

 :وقد تكونت االستبانه من جزئين على النحو التالي

 الجزء األول: 

مكان  –الدخل الشهري  –المستوى التعليمي  –الفئة العمرية  –اشتمل على البيانات األولية لعينة الدراسة من )الجنس 

 . السكن(نوع  –الميالد 

 الجزء الثاني: 

محاور تقيس )ظاهرة تأخر سن الزواج بالمجتمع السعودي( من وجهة نظر الشباب السعودي اشتمل على خمس 

 بمحافظة جدة، على النحو التالي:

 ( فقرة أو سؤال.    91واشتمل على ) ،دوافع الشباب للزواج من وجهة نظر الشباب السعودي أبرز األول:المحور  ●

( فقرة 2واشتمل على ) ،المحددات االجتماعية لالختيار الزواجي من وجهة نظر الشباب السعودي المحور الثاني: ●

 أو سؤال.    

 ( فقرة أو سؤال.    92واشتمل على ) ،: أسباب تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعوديالمحور الثالث ●

( فقرة 92واشتمل على ) ،ظر الشباب السعودياآلثار المترتبة على تأخر سن الزواج من وجهة ن المحور الرابع: ●

 أو سؤال.      

 ،أهم التوصيات واالقتراحات لمواجهة ظاهرة تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي المحور الخامس: ●

 ( فقرة أو سؤال.      92واشتمل على )

 

دماً مقياس ليكرت الثالثي وذلك لمعرفة مدى موافقة أفراد ومن ثم تم إعداد قائمة االستبيان لهذه الدراسة والتي قام ببنائها مستخ

 :العينة على عبارات أداة الدراسة وذلك وفقاً للجدول التالي

 



 
 
 

 

 

 

 

 ( توزيع أوزان ومدى العبارات حسب مقياس ليكرت 1-1جدول رقم )

 الدرجة مدى المتوسط الوزن العبارة

 عالية 3إلى  5.32من  3 أوافق

 متوسطة 5.32من  إلى أقل .9.2من  2 محايد

 ضعيفة .9.2إلى أقل من  9من  1 ال أوافق

 

 :صدق وثبات أداة الدراسة

 التكوين )الصدق الظاهري(. أ( صدق)

هو النظام العام لألداة أو الصورة الخارجية لها، من حيث نوع المفردات، وكيفية صياغتها ومدى وضوح هذه 

المفردات، كذلك يتناول تعليمات االستبانة ومدى دقتها ودرجة ما تتمتع به من موضوعية كما يشير هذا النوع من الصدق إلى 

الدراسة الحالية تمت االستفادة من الدراسات السابقة التي تناولت  أن االستبانة مناسبة للغرض الذي وضعت من أجله وفي

موضوع هذه الدراسة كما تم تطوير االستبانة من قبل الدكتور المشرف على البحث والذي تفضل مشكوراً بإبداء توجيهاته التي 

 ها. تم األخذ بها لتكون االستبانة في صورتها النهائية وأخذ الموافقة النهائية على توزيع

 )ب( صدق االتساق الداخلي:

يقصد باالتساق الداخلي ألسئلة االستبانة هي قوة االرتباط بين درجات كل مجال ودرجات أسئلة االستبانة الكلية، 

وقد  ،والصدق ببساطة هو أن تقيس أسئلة االستبانة أو االختبار ما وضعت لقياسه أي يقيس فعالً الوظيفة التي يفترض أنه يقيسها

تأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات االستبانة والدرجة الكلية لها والنتائج تم ال

 موضحة في الجدول التالي:

 ( معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات أداة البحث بالدرجة الكلية 1-1جدول رقم )

أبرز دوافع الشباب 

للزواج من وجهة 

نظر الشباب 

 .السعودي

المحددات االجتماعية 

لالختيار الزواجي من 

وجهة نظر الشباب 

 .السعودي

أسباب تأخر سن 

الزواج من وجهة 

نظر الشباب 

 .السعودي

اآلثار المترتبة على 

تأخر سن الزواج من 

وجهة نظر الشباب 

 .السعودي

أهم التوصيات 

واالقتراحات لمواجهة 

ظاهرة تأخر سن 

الزواج من وجهة نظر 

 .اب السعوديالشب

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 .371(**) 1 .202(*) 1 .349(**) 1 .493(**) 1 .336(**) 

2 .232(**) 2 .214(*) 2 .343(**) 2 .598(**) 2 .423(**) 

3 .265(**) 3 .202(*) 3 .333(**) 3 .430(**) 3 .316(**) 

4 .422(**) 4 .316(**) 4 .380(**) 4 .395(**) 4 .273(**) 

5 .396(**) 5 .169(*) 5 .371(**) 5 .440(**) 5 .298(**) 



 
 
 

 

 

 

 

6 .251(**) 6 .290(**) 6 .323(**) 6 .458(**) 6 .233(**) 

7 .168(*)   7 .306(**) 7 .377(**) 7 .320(**) 

8 .250(**)   8 .333(**) 8 .360(**) 8 .446(**) 

9 .386(**)   9 .324(**) 9 .383(**) 9 .322(**) 

10 .330(**)   10 .538(**) 10 .462(**) 10 .396(**) 

 11 .485(**) 11 .442(**) 11 .381(**) 

12 .340(**) 12 .399(**) 12 .331(**) 

13 .399(**) 13 .377(**) 13 .281(**) 

14 .409(**) 14 .388(**) 14 .360(**) 

15 .306(**)   15 .381(**) 

 (1.19** معامل االرتباط دال عند ) 

 

 )ج( ثبات أداة الدراسة:

( لكل محور وللدرجة الكلية لألداة Cronbach Alphaتم التحقق من ثبات أداة البحث بحساب معامل كرونباخ ألفا )

 والجدول التالي يبين النتائج:

 يوضح معامل ألفا كرونباخ لمحاور أداة البحث (1-1جدول رقم )

العينة  المحاور

 المشاركة

 الفاكرونباخ

 0.824 10 أبرز دوافع الشباب للزواج من وجهة نظر الشباب السعودي.

المحددات االجتماعية لالختيار الزواجي من وجهة نظر الشباب 

 السعودي.
6 0.641 

 0.695 15 أسباب تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي.

 0.844 14 اآلثار المترتبة على تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي.

أهم التوصيات واالقتراحات لمواجهة ظاهرة تأخر سن الزواج من 

 وجهة نظر الشباب السعودي. 
15 0.922 

 0.924 66 األداة ككل

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة.. 3.1

التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وذلك من أجل وصف خصائص عينة البحث  ●

 واستجاباتها حول فقرات أداة البحث. 

 معامل ألفا كرونباخ وذلك لقياس ثبات أداة البحث. ●



 
 
 

 

 

 

 

 الداخلي ألداة البحث.( لقياس االتساق PEARSONمعامل االرتباط ) ●

( الختبار الفروق المعنوية بين استجابات أفراد ANOVA( لعينتين مستقلتين، واختبار تحليل التباين )Tاختبار ) ●

 العينة تجاه محاور البحث استنادا إلى المتغيرات الديموغرافية.

 

 التحليل اإلحصائي واالجتماعي لبيانات الدراسة .1

 تمهيد:. 1.1

يتناول تحليل نتائج الدراسة الميدانية )التحليل اإلحصائي( من خالل عرض استجابات أفراد عينة الدراسة هذا الفصل 

على أسئلة الدراسة، ومعالجتها إحصائيا باستخدام مفاهيم اإلحصاء الوصفي واالستداللي وأساليبه اإلحصائية وصوالً إلى 

 النتائج وتحليلها وتفسيرها كما يلي:

 النتائج المتعلقة بمحور البيانات األولية: :أوالً 

 الجنس: (9

 ( توزيع أفراد العينة على حسب الجنس.1-1) رقمجدول 

 النسبة التكرار الجنس

 84.2 117 ذكر 

 15.8 22 أنثى

 100 139 المجموع

 

بينما بلغت نسبة االناث ( %2.5.الجدول أعاله عبارة عن النسب والتكرارات على حسب الجنس فنجد أن الغالبية ذكور بنسبة )

 (، الشكل التالي:%..92)

 

 ( توزيع أفراد العينة على حسب الجنس.9-2رقم)شكل 

 

 

 

 

ذكر  أنثى



 
 
 

 

 

 

 

 الفئة العمرية (5

 ( توزيع أفراد العينة على حسب الفئة العمرية.1-1جدول )

 النسبة التكرار الفئة

 4.3 6 سنة 52إلى أقل من  .9

 13.7 19 سنة 31إلى أقل من  52

 21.6 30 سنة 32إلى أقل من  31

 60.4 84 سنة 21إلى أقل من  32

 100 139 المجموع

 

الجدول أعاله عبارة عن النسب والتكرارات لتوزيع أفراد العينة على حسب الفئة العمرية فنجد أن الغالبية تقع بداخل الفئة 

(، الفئة %59.2سنة( بنسبة ) 32 إلى أقل من 31(، تليها الفئة العمرية )%21.2سنة( بنسبة ) 21إلى أقل من  32العمرية )

(، الشكل %2.3سنة( بنسبة ) 52إلى أقل من .9(وأخيراً الفئة العمرية )%..93سنة( بنسبة ) 31إلى أقل من  52العمرية (

 التالي يبين هذه النسب:

 

 ( توزيع أفراد العينة على حسب الفئة العمرية.5-2شكل )

 

  المستوى التعليمي (3

 توزيع أفراد العينة على حسب المستوى التعليمي (1-1جدول رقم )

 النسبة التكرار المستوى التعليمي

 25.2 35 ثانوي وأقل 

 48.9 68 جامعي

 21.6 30 أعلى من ذلك 

 4.3 6 أخرى

 100 139 المجموع
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 جامعيين بنسبةالجدول أعاله عبارة عن النسب والتكرارات لتوزيع أفراد العينة على حسب المستوى التعليمي فنجد أن الغالبية 

( واخيراً )مؤهالت أخرى( بنسبة %59.2(، ومن ثم )أعلى من ذلك( بنسبة )%52.5(، تليها )ثانوي وأقل( بنسبة )1%..2)

 :(، الشكل التالي يبين هذه النسب2.3%)

 

 توزيع أفراد العينة على حسب المستوى التعليمي (3-2شكل رقم )

  الدخل الشهري (2

 ( توزيع أفراد العينة على حسب الدخل الشهري.1-1)جدول رقم 

 النسبة التكرار الدخل الشهري

 6.5 9 لاير 3111أقل من 

 13.7 19 لاير 111.إلى أقل  3111من 

 21.6 30 لاير91111إلى أقل من  111.من 

 58.3 81 لاير. 91111أكثر من 

 100 139 المجموع

 

الجدول أعاله عبارة عن النسب والتكرارات لتوزيع أفراد العينة على حسب الدخل الشهري فنجد أن الغالبية دخلهم الشهري 

 3111)من (، ومن ثم %59.2لاير( بنسبة )91111إلى أقل من  111.(، تليها )من %3..2لاير.( بنسبة ) 91111)أكثر من 

 (، الشكل التالي يبين هذه النسب:%2.2لاير( بنسبة ) 3111(، )أقل من %..93لاير( بنسبة ) 111.إلى أقل 

 

 ( توزيع أفراد العينة على حسب الدخل الشهري2-2)شكل رقم 

0

10

20

30

40

50

أخرىأعلى من ذلك جامعيثانوي وأقل 

0

10

20

30

40

50

60

إلى أقل 3000من لاير3000أقل من 
لاير7000

إلى أقل من 7000من 
لاير10000

.لاير10000أكثر من 



 
 
 

 

 

 

 

 مكان الميالد:  (2

 ( توزيع أفراد العينة على حسب مكان الميالد.2-2)جدول رقم 

 النسبة التكرار المكان 

 16.5 23 بادية

 18.7 26 ريف

 64.7 90 حضر

 100 139 المجموع

 

الجدول أعاله عبارة عن النسب والتكرارات لتوزيع أفراد العينة على حسب مكان الميالد فنجد أن الغالبية أماكن والدتهم حضر 

 التالي يبين هذه النسب:(، الشكل %92.2(، وأخيراً البادية بنسبة )%...9( ومن ثم ريف بنسبة )%..22بنسبة )

 

 ( توزيع أفراد العينة على حسب مكان الميالد.2-2)شكل رقم 

 

 نوع السكن: (2

 ( توزيع أفراد العينة على حسب نوع السكن3-1)جدول رقم 

 النسبة التكرار نوع السكن

 8.6 12 بيت شعبي

 43.2 60 شقة

 32.4 45 فيال

 14.4 20  دور

 1.4 2 ملحق

 100 139 المجموع

 

الجدول أعاله عبارة عن النسب والتكرارات لتوزيع أفراد العينة على حسب نوع السكن فنجد أن الغالبية نوع سكنهم شقة بنسبة 

( وأخيراً ملحق بنسبة %2..( ومن ثم بيت شعبي بنسبة )%92.2(، تليها دور بنسبة )%35.2( ومن ثم فيال بنسبة )23.5%)

 النسب:(، الشكل التالي يبين هذه 9.2%)

بادية ريف حضر



 
 
 

 

 

 

 

 

 ( توزيع أفراد العينة على حسب نوع السكن2-2)شكل رقم 

 

 ثانياً: النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:

 النتائج المتعلقة بالتساؤل األول: -أ

 نص التساؤل األول على" ما أبرز دوافع الشباب للزواج من وجهة نظر الشباب السعودي؟".

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور األول" أبرز دوافع لإلجابة على التساؤل األول تم استخدام 

 الشباب للزواج من وجهة نظر الشباب السعودي" كما يوضح الجدول التالي:

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور أبرز دوافع الشباب للزواج من3-1)جدول 

 وجهة نظر الشباب السعودي.

 المتوسط العبارة
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 2 كبيرة 0.43 2.86 .ألن الدين اإلسالمي حث بذلك وأوصى عليه

 1 كبيرة 0.28 2.91 .ألنه حصانه وحماية للفرد من الوقوع في المحرمات

 10 كبيرة 0.70 2.59 .ألنه يتماشى مع تقاليد وعادات المجتمع السعودي

 7 كبيرة 0.66 2.64 .لتحقيق اإلشباع النفسي

 6 كبيرة 0.60 2.71 .لتحقيق اإلشباع العاطفي

لتحقيق العفة للزوجين وتحصينهما بإشباع الرغبات الجنسية 

 .بشكل سليم وطبيعي
 4 كبيرة 0.43 2.85

اشباع الرغبة في األمومة واألبوة من خالل حفظ النسل 

 .األبناءوإنجاب 
 3 كبيرة 0.44 2.86

 8 كبيرة 0.63 2.62 .لتحقيق رغبات األهل واسعادهم

 9 كبيرة 0.57 2.61 .لتحقيق التعاون على مواجهة أعباء الحياة

للمحافظة على سالمة المجتمع واستقراره وبناءه من خالل 

  .انشاء األسر السليمة والمستقرة
 5 كبيرة 0.40 2.84

  كبيرة 0.51 2.75  المتوسط العام
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الجدول أعاله عبارة عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور أبرز 

( تقع 1.29( بانحراف معياري )3 من2..5دوافع الشباب للزواج من وجهة نظر الشباب السعودي فنجد أن المتوسط العام بلغ )

( والتي تعني أن أفراد العينة موافقين بدرجة كبيرة على فقرات محور أبرز 3إلى 5.33بداخل الفئة الثالثة لمعيار ليكرت الثالثي )

 .دوافع الشباب للزواج

جهة نظر الشباب ويتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز فقرات محور "أبرز دوافع الشباب للزواج من و

السعودي" تمثلت في ألنه حصانه وحماية للفرد من الوقوع في المحرمات، وألن الدين اإلسالمي حث بذلك وأوصى عليه، 

واشباع الرغبة في األمومة واألبوة من خالل حفظ النسل وإنجاب األبناء، وللمحافظة على سالمة المجتمع واستقراره وبناءه من 

يمة والمستقرة، وللمحافظة على سالمة المجتمع واستقراره وبناءه من خالل انشاء األسر السليمة خالل انشاء األسر السل

ولتحقيق التعاون على  ،ولتحقيق رغبات األهل واسعادهم ،ولتحقيق اإلشباع النفسي ،ولتحقيق اإلشباع العاطفي ،والمستقرة

 السعودي. ألنه يتماشى مع تقاليد وعادات المجتمع  ،مواجهة أعباء الحياة

 النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني: -ب

 نص التساؤل الثاني على" ما هي المحددات االجتماعية لالختيار الزواجي من وجهة نظر الشباب السعودي؟".

لإلجابة على التساؤل الثاني تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور الثاني " المحددات 

 االجتماعية لالختيار الزواجي من وجهة نظر الشباب السعودي" كما يوضح الجدول التالي:

الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور المحددات االجتماعية لالختيار  ( المتوسطات8-1جدول )

 الزواجي من وجهة نظر الشباب السعودي.

 المتوسط العبارة
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب درجة الموافقة

 2 كبيرة 0.76 2.35  المعرفة الشخصية للشاب أو الشابة

 1 كبيرة 0.63 2.68 .عن طريق األهل واألقارب

 5 كبيرة 0.74 1.61 .عن طريق الخاطبة

 3 متوسطة 0.77 2.09 .عن طريق األصدقاء

 6 ضعيفة 0.69 1.40 عن طريق وسائل التواصل االجتماعي

 4 متوسطة 0.78 2.09 .عن طريق زمالء العمل

  متوسطة 0.73 2.04 المتوسط العام

 

الجدول أعاله عبارة عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور 

( بانحراف 3من 5.12المتوسط العام بلغ )المحددات االجتماعية لالختيار الزواجي من وجهة نظر الشباب السعودي فنجد أن 

( والتي تعني أن أفراد العينة موافقين بدرجة 5.33إلى .9.2( تقع بداخل الفئة الثانية لمعيار ليكرت الثالثي )3..1معياري )

 متوسطة على فقرات محور المحددات االجتماعية لالختيار الزواجي. 



 
 
 

 

 

 

 

فقرات محور "المحددات االجتماعية لالختيار الزواجي من وجهة  ويتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز

في عن طريق األهل واألقارب، والمعرفة الشخصية للشاب أو الشابة، وعن طريق األصدقاء،  " تمثلتنظر الشباب السعودي

 وعن طريق الخاطبة، وعن طريق وسائل التواصل االجتماعي. ،وعن طريق زمالء العمل

 ة بالتساؤل الثالث:النتائج المتعلق -ج

 نص التساؤل الثالث على" ما أسباب تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي؟".

لإلجابة على التساؤل الثالث تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور الثالث " أسباب تأخر سن 

 الجدول التالي: الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي" كما يوضح

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور أسباب تأخر سن الزواج من 9-1جدول )

 وجهة نظر الشباب السعودي.

 المتوسط العبارة
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 4 كبيرة 0.56 2.69 عدم القدرة على تأمين السكن المناسب. 

 10 متوسطة 0.84 2.26 عدم القدرة على تحمل المسئولية. 

الرغبة في مواصلة التعليم والسعي إليه للحصول على شهادة 

 علمية. 
 13 متوسطة 0.75 1.99

 15 متوسطة 0.79 1.67 اعتبار الزواج عائقاً أمام طموحات الشباب وتطلعاته.

 2 كبيرة 0.52 2.73 األهالي.غالء المهور وتكاليف الزواج من قبل 

 3 كبيرة 0.59 2.70 الوضع االقتصادي وصعوبة المعيشة. 

 12 متوسطة 0.74 2.00 مساعدة الفتاة ألهلها ولذويها بعملها.

 11 متوسطة 0.83 2.20 استقالل الفتاة مالياً وانخراطها في العمل.

 1 كبيرة 0.53 2.78 قلة فرص العمل المتاحة للشباب.

استخدام وسائل التواصل االجتماعي ساهم في تغيير رؤية وفكر 

 الشباب نحو الزواج.
 5 كبيرة 0.65 2.56

 9 كبيرة 0.81 2.39 انتشار التعارف بين الجنسين عبر وسائل التواصل االجتماعي.

 14 متوسطة 0.85 1.97 وجود الزواج العرفي وغيرة كزواج المتعة وزواج المسيار.

 8 كبيرة 0.75 2.42 الزواج. التفاخر والتباهي بمتطلبات 

 7 كبيرة 0.74 2.47 الحياة. الطموح الزائد في مواصفات شريك 

 6 كبيرة 0.73 2.51 البذخ في الوالئم واالحتفاالت.

  كبيرة 0.71 2.36 المتوسط العام

إلجابات أفراد العينة على عبارات محور أسباب الجدول أعاله عبارة عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

( تقع 9..1( بانحراف معياري )3من 5.32تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي فنجد أن المتوسط العام بلغ )



 
 
 

 

 

 

 

قرات محور ( والتي تعني أن أفراد العينة موافقين بدرجة كبيرة على ف5.33إلى .9.2بداخل الفئة الثالثة لمعيار ليكرت الثالثي )

 أسباب تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي.

ويتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز فقرات محور "أسباب تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب 

قتصادي السعودي" تمثلت في قلة فرص العمل المتاحة للشباب، وغالء المهور وتكاليف الزواج من قبل األهالي، والوضع اال

واستخدام وسائل التواصل االجتماعي ساهم في تغيير رؤية وفكر  ،وصعوبة المعيشة، وعدم القدرة على تأمين السكن المناسب

والتفاخر والتباهي بمتطلبات  ،الشباب نحو الزواج، والبذخ في الوالئم واالحتفاالت، والطموح الزائد في مواصفات شريك الحياة

 الزواج.

 تعلقة بالتساؤل الرابع:النتائج الم -د

 نص التساؤل الرابع على" ما أهم االثار المترتبة على تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي؟".

لإلجابة على التساؤل الرابع تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور الرابع اآلثار المترتبة على 

 وجهة نظر الشباب السعودي كما يبين الجدول التالي: تأخر سن الزواج من

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور اآلثار المترتبة على تأخر سن 11-1جدول )

 الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي.

 المتوسط العبارة
االنحراف 

 المعياري
 بالترتي درجة الموافقة

 3 كبيرة 0.63 2.61 انتشار المشكالت األخالقية. 

 2 كبيرة 0.57 2.66 انتشار المشكالت النفسية.

انتشار ما يسمي بالزواج العرفي 

 والمسيار والمتعة. 
 8 متوسطة 0.79 2.32

 5 كبيرة 0.72 2.45 اإلقبال على الزواج من جنسيات أخرى.

 1 كبيرة 0.53 2.73 ارتفاع سن العنوسة. 

 7 كبيرة 0.72 2.41 .اإلقبال على السفر إلى الخارج

تحميل األسرة الفتاة مسئولية تأخر 

 زواجها. 
 14 متوسطة 0.81 2.09

 6 كبيرة 0.74 2.42 العزلة االجتماعية عن اآلخرين.

التدخل المستمر في شئون الفتاة من قبل 

 األسرة.
 9 متوسطة 0.79 2.27

عدم الرغبة في حضور المناسبات 

 االجتماعية واألسرية.
 10 متوسطة 0.76 2.22

ضعف الشعور باالنتماء لألسرة 

 والمجتمع.
 11 متوسطة 0.77 2.20



 
 
 

 

 

 

 

عدم قدرة الفتاة على االستقالل برأيها 

 واتخاذ قرارات تخصها.
 12 متوسطة 0.82 2.18

 13 متوسطة 0.85 2.12 عدم وجود الرغبة في العمل واالنجاز.

 4 كبيرة 0.69 2.53 من المستقبل.زيادة مشاعر التشاؤم 

  كبيرة 0.73 2.37 المتوسط العام

الجدول أعاله عبارة عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور اآلثار 

( بانحراف معياري 3من .5.3المترتبة على تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي فنجد أن المتوسط العام بلغ )

( والتي تعني أن أفراد العينة موافقين بدرجة كبيرة على 5.33إلى .9.2( تقع بداخل الفئة الثالثة لمعيار ليكرت الثالثي )3..1)

 فقرات محور اآلثار المترتبة على تأخر سن الزواج  

لمترتبة على تأخر سن الزواج من وجهة ويتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز فقرات محور " اآلثار ا

وزيادة  ،وانتشار المشكالت النفسية، وانتشار المشكالت األخالقية ،نظر الشباب السعودي" تمثلت في ارتفاع سن العنوسة

 مشاعر التشاؤم من المستقبل، واإلقبال على الزواج من جنسيات أخرى، والعزلة االجتماعية عن اآلخرين، واإلقبال على السفر

 إلى الخارج.

 .النتائج المتعلقة بالتساؤل الخامس -هـ

نص التساؤل الخامس على" ما هي أهم التوصيات واالقتراحات لمواجهة ظاهرة تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب 

 السعودي؟".

المحور الخامس أهم التوصيات لإلجابة على التساؤل الرابع تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات 

 واالقتراحات لمواجهة ظاهرة تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي كما يبين الجدول التالي:

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور أهم التوصيات واالقتراحات 11-1جدول )

 الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي.لمواجهة ظاهرة تأخر سن 

 المتوسط العبارة
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب درجة الموافقة

تقديم برامج إعالمية وندوات ولقاءات تليفزيونية 

 للتوعية بحجم المشكلة وإعطاء الحلول المناسبة لها.
 14 كبيرة 0.60 2.73

تقديم برامج توعوية لتوضيح المسئوليات الزوجية، 

 والتوعية باختيار الشريك المناسب.
 15 كبيرة 0.62 2.72

تقديم برامج دينية لتوعية المجتمع من الناحية 

 الشرعية بخطورة ظاهرة تأخر سن الزواج.
 13 كبيرة 0.56 2.77

استضافة مفكرين إسالميين وعلماء دين للتوعية 

 بأهمية الزواج وفضله.
 8 كبيرة 0.47 2.82

 5 كبيرة 0.42 2.86تقديم برامج تساهم في التنمية األسرية والتوجيه 



 
 
 

 

 

 

 

 واإلرشاد األسري.

تقديم برامج ورؤى إرشادية للمقبلين على الزواج 

 لتعريفهم بالطرق السليمة المؤدية لالستقرار األسري.
 6 كبيرة 0.42 2.86

استضافة أخصائيين اجتماعيين لمناقشة المشاكل 

الناتجة عن تأخر سن الزواج وتقديم حلول االجتماعية 

 واقعية لتلك المشكالت.

 7 كبيرة 0.44 2.86

 10 كبيرة 0.47 2.80 تؤسس مناهج للتربية األسرية ونجاح الحياة الزوجية.

توعية الشباب بمخاطر التعارف من خالل وسائل 

 التواصل االجتماعي.
 9 كبيرة 0.45 2.82

التخفيف على الزوج، محاربة غالء المهور من باب 

وحديث الرسول الكريم: "أقلهن مهوراً، أكثرهن 

 بركة".

 2 كبيرة 0.32 2.91

نشر ثقافة البساطة وعدم التكلف في حفل الزفاف مع 

 المحافظة على حقوق الطرفين.
 1 كبيرة 0.31 2.93

إنشاء صناديق لتيسير الزواج وتخفيف العبء على 

 الشباب من أموال الزكاة.
 3 كبيرة 0.34 2.91

تقديم معونات من الدولة لكل مواطن عند اإلقدام على 

 الزواج.
 11 كبيرة 0.48 2.78

وجود رقابة أسرية على الشباب والفتيات وخصوصاً 

في موضوع تكوين صداقات وتعارف عبر وسائل 

 التواصل االجتماعي.

 12 كبيرة 0.51 2.78

تكون الرضا بما قسمه هللا تعالى من الشريك وأال 

النظرة فقط سطحية لألمور مثل معيار الجمال 

 والشكل للشريك األخر.

 4 كبيرة 0.43 2.87

  كبيرة 0.46 2.83 المتوسط العام

الجدول أعاله عبارة عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور أهم 

تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي فنجد أن المتوسط العام بلغ  التوصيات واالقتراحات لمواجهة ظاهرة

( والتي تعني أن أفراد 5.33إلى .9.2( تقع بداخل الفئة الثالثة لمعيار ليكرت الثالثي ).1.2( بانحراف معياري )3من 3..5)

 ظاهرة تأخر سن الزواج   العينة موافقين بدرجة كبيرة على فقرات محور أهم التوصيات واالقتراحات لمواجهة

 كما تم ترتيب المحاور بناء على المتوسط الحسابي لكل محور فكانت النتائج كما يلي:

 



 
 
 

 

 

 

 

 ( ترتيب المحاور بناء على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.11-1جدول )

 درجة الموافقة االنحراف المعياري  المتوسط المحاور

من وجهة نظر الشباب أبرز دوافع الشباب للزواج 

 السعودي.
 كبيرة 0.51 2.75

المحددات االجتماعية لالختيار الزواجي من وجهة 

 نظر الشباب السعودي.
 متوسطة 0.73 2.04

أسباب تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب 

 السعودي.
 كبيرة 0.71 2.36

اآلثار المترتبة على تأخر سن الزواج من وجهة نظر 

 الشباب السعودي.
 كبيرة 0.73 2.37

أهم التوصيات واالقتراحات لمواجهة ظاهرة تأخر 

 سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي. 
 كبيرة 0.46 2.83

  0.63 2.47 اجمالي المحاور

الترتيب هو الجدول أعاله يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية االجمالية للمحاور فنجد أن المحور األول في هذا 

( ومن ثم 3..5)أهم التوصيات واالقتراحات لمواجهة ظاهرة تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي.( بمتوسط )

 (،2..5المحور )أبرز دوافع الشباب للزواج من وجهة نظر الشباب السعودي.( بمتوسط بلغ )

( ومن ثم المحور .5.3ر الشباب السعودي( بمتوسط بلغ )يليه المحور )اآلثار المترتبة على تأخر سن الزواج من وجهة نظ 

(، وفي الترتيب األخير المحور )المحددات 5.32)أسباب تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي( بمتوسط بلغ )

 وسطات:(. الشكل التالي يبين هذه المت5.12االجتماعية لالختيار الزواجي من وجهة نظر الشباب السعودي( بمتوسط بلغ )

 

 ( يوضح ترتيب المحاور بناء على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.-2شكل رقم )
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 ثالثاً: الفروق بين المتغيرات الشخصية في محاور أداة الدراسة.

الفروق بين المتغيرات الشخصية في اإلجابة على أسئلة الدراسة تستخدم في معرفة ما إذا كان لتقسيمات هذه المتغيرات أثر في 

اإلجابة على األسئلة أي مدى االختالف فيما بينها في خيارات اإلجابة، تم استخدام كل من اختبار تحليل التباين األحادي 

ANOVA   لتي تنقسم إلى ثالث مجموعات فأكثر مثل )الفئة العمرية، المستوى التعليمي، الدخل تستخدم مع المتغيرات ا

تستخدم للمتغيرات التي  Independent sample t-test( للعينتين المستقلتين tالشهري، مكان الميالد، نوع السكن(، واختبار )

 الي:تنقسم فيما بينها إلى مجموعتين فقط مثل )الجنس( كما يبين الجدول الت

 الفروق بين المتغيرات الشخصية في محاور أداة الدراسة( يوضح 11-1جدول رقم )

 المستوى التعليمي الدخل الشهري مكان الميالد نوع السكن

 الجنس الفئة العمرية

المتغيرا

ت 

 الشخصية

 االختبار T الداللة F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة

0.30

7 
1.192 0.799 .224 .146 1.826 0.194 1.593 0.523 .752 .022 

2.31

5 

 األول 

 االختبار T الداللة F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة

0.01

3 
3.303 0.480 .737 0.420 .947 0.210 1.529 0.102 

2.11

0 
.590 

0.54

1 

 الثاني

 االختبار T الداللة F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة

0.00

3 
4.286 0.207 1.593 0.053 2.631 0.305 1.219 .336 

1.13

9 
.870 

0.16

4 

 الثالث

 االختبار T الداللة F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة

0.06

0 
2.320 0.306 1.196 0.043 2.785 .873 .234 0.189 

1.61

5 
.000 

3.82

1 

 الرابع

 االختبار T الداللة F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة

.845 0.349 0.722 .327 0.855 .259 0.734 .427 0.424 .939 .465 
-

.737 

 الخامس

 

بينت نتائج الجدول أعاله أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي جنس افراد العينة في محاور أداة عند جميع 

(، ما عدا المحور الرابع 1.12( المقابلة لكل محور أقل من )tنجد أن قيمة مستوى الداللة االحصائي الختبار ) المحاور حيث

( 1.111)اآلثار المترتبة على تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي.( حيث نجد قيمة مستوى الداللة االحصائي )

إحصائية بين متوسطي جنس أفراد العينة أي تختلف اآلثار المترتبة على ( ما يعني أن هناك فروق ذات داللة 1.12أقل من )

 تأخر سن الزواج بين النوعين ذكر وأنثى.



 
 
 

 

 

 

 

بيت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الفئات العمرية حيث نجد قيمة مستوى الداللة االحصائي 

( ما يعني أنه ال يوجد تأثير للفئات العمرية في اإلجابة على محاور أداة الدراسة 1.12)( المقابلة لكل محور أكبر من Fالختبار )

 (.1.12عند مستوى داللة احصائي )

بيت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المستويات التعليمية حيث نجد قيمة مستوى الداللة 

( ما يعني أنه ال يوجد تأثير للمستويات التعليمية في اإلجابة على 1.12ل محور أكبر من )( المقابلة لكFاالحصائي الختبار )

 (.1.12محاور أداة الدراسة عند مستوى داللة احصائي )

 

 النتائج والتوصيات . 1

 النتائج. . 1.1

 :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

(، %21.2سنة( بنسبة ) 21إلى أقل من  32العمرية في الغالب )(، فئاتهم %2.5.أغلب أفراد العينة من الذكور بنسبة ) .9

لاير( بنسبة  91111(، ومستويات دخلهم في غالبها كانت )أكثر من %1..2بمستوى تعليمي غالبه جامعي بنسبة )

 (.%23.5(، وكان أكثرهم يسكنون بشقة بنسبة )%..22(، وغالبيتهم ولدوا بالحضر بسبة بلغت )3%..2)

وذلك  ،ج إلى أن أبرز دوافع الشباب للزواج من وجهة نظر الشباب السعودي كانت بمستوى استجابة عاليةأشارت النتائ .5

ية للفرد ( وتمثلت أهم فقرات الموافقة على )ألنه يمثل حصانه وحما1.29( وانحراف معياري )2..5بمتوسط حسابي بلغ )

 .من الوقوع في المحرمات

االجتماعية لالختيار الزواجي من وجهة نظر الشباب السعودي كانت بمستوي استجابة أشارت النتائج إلى أن أهم المحددات  .3

( وأبرز هذه المحددات تمثلت في )عن طريق األهل 3..1( وانحراف معياري )5.12وذلك بمتوسط حسابي بلغ ) ،متوسط

دات التي يراها الشباب واألقارب، المعرفة الشخصية للشاب أو الشابة، عن طريق األصدقاء( حيث كانت أبرز المحد

 السعودي لالختيار الزواجي. 

وذلك  ،أشارت النتائج إلى أن أهم أسباب تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي كانت بمستوى استجابة عالية .2

، ( وأبرز هذه األسباب تمثلت في )قلة فرص العمل المتاحة للشباب9..1( وانحراف معياري )5.32بمتوسط حسابي بلغ )

 .الوضع االقتصادي وصعوبة المعيشة غالء المهور وتكاليف الزواج من قبل األهالي،

أشارت النتائج إلى أن أهم االثار المترتبة على تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي كانت عالية بمتوسط بلغ  .2

لزواج في )ارتفاع سن العنوسة، انتشار ( وتمثلت أبرز اآلثار المترتبة على تأخر سن ا3..1( وانحراف معياري ).5.3)

المشكالت النفسية، انتشار المشكالت األخالقية، زيادة مشاعر التشاؤم من المستقبل، اإلقبال على الزواج من جنسيات 

أخرى، العزلة االجتماعية عن اآلخرين، اإلقبال على السفر إلى الخارج( حيث يراها معظم أفراد العينة أنها تعتبر من أهم 

 الثار المترتبة على تأخر سن الزواج.ا

أشارت النتائج إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي جنس أفراد العينة في محور )اآلثار المترتبة على  .2

تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب السعودي.(  أي تختلف اآلثار المترتبة على تأخر سن الزواج بين النوعين ذكر 

 وأنثى.



 
 
 

 

 

 

 

رت النتائج إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دخل أفراد العينة في محور )اآلثار المترتبة على أشا ..

( ما يعني أن هناك تأثير لمستوى الدخل الشهري ألفراد العينة في 1.12تأخر سن الزواج( عند مستوى داللة احصائي )

 اآلثار المترتبة على تأخر سن الزواج.

ئج إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات نوع سكن أفراد العينة في المحورين )المحددات أشارت النتا ..

( ما يعني أن هناك تأثير 1.12االجتماعية لالختيار الزواجي من وجهة نظر الشباب السعودي عند مستوى داللة احصائي )

 (.1.12عند مستوى داللة احصائي )لنوع سكن أفراد العينة في اإلجابة على محاور أداة الدراسة 

أشارت النتائج إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات نوع سكن أفراد العينة في المحورين )المحددات  .1

االجتماعية لالختيار الزواجي من وجهة نظر الشباب السعودي، أسباب تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب 

( ما يعني أن هناك تأثير لنوع سكن أفراد العينة في اإلجابة على هذين 1.12داللة احصائي )السعودي(، حيث عند مستوى 

 المحورين.

 

 .التوصيات .1.1

حاول الباحث في ضوء النتائج السابقة الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق وتقدم للمؤسسات االجتماعية المعنية )أنظر الفصل 

ويستعرض الباحث هذه التوصيات على  ،وكذلك توصيات عامة وفق محاور وأبعاد الدراسة للبحث(األول األهمية التطبيقية 

 قسمين كالنحو التالي:

 

 التوصيات الخاصة بالمؤسسات االجتماعية المعنية. .1.1.1
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 :مستخلص الدراسة

وذلعك معخ لع    ،هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع  ععامعا ارسعرل السععودية مع  اللتعا التولعدا والمتعاكا التعي ععواج  م

والتعرف على معدى  ،عحقيق ارهداف التالية: التعرف على أساليب اكتتاف ارطتا  ذوا اضلراب التولد لدى ارسر السعودية

عقبا ارسر السعودية وجود طتا مخ ذوا اضلراب التولد، وعحديد المتك ت التي عواجه أسعر ارطتعا  المبعابيخ باضعلراب 

وعوضعي  دور المسسسعات  ،ا ارسعر السععودية مع  سعلوكيات أطتعال م المبعابيخ باضعلراب التولعدعحديعد أسعاليب ععامع ،التولد

وقد اعتمدت الدراسة على من ج المس  االجتماعي بلريقعة العينعة  .والج ات الداعمة رسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد

كأدال رئيسعية  االستبانةواستخدمت  ،( مستجيب801) العتوائية مخ أسر أطتا  ذوا اضلراب التولد بمحافظة جدل والتي بلغت

وللبت نتائج الدراسة إلى أن غالبية أفراد العينة يوافقون على فقرات محور أساليب اكتتعاف  .لجم  البيانات الخاصة بالدراسة

وأن أبرز أسعاليب اكتتعاف  ،(0.00( وانحراف معيارا )8..1ارسرل لللتا المباب باضلراب التولد، بمتوسط لسابي بلغ )

وأن اللتا يجد بالغعة فعي االلعت ط والتواصعا  ،ارسرل لللتا المباب باضلراب التولد هي مخ ل   عدم استجابة اللتا ل م

كما أن غالبية أفراد العينة معخ ارسعر السععودية يوافقعون ولعدي م اعجاهعات إيجابيعة نحعو عقبعا وجعود طتعا معخ ذوا  ،م  اآللريخ

(، ويتمثعا ذلعك فعي رععورهم بعالقلق عنعدما يقبعرون مع  0..0( وانحراف معيعارا )8..1بمتوسط لسابي ) ،تولداضلراب ال

كما ان م يتعرون بأنه التبار معخ   والبعد معخ عقبلعه. كعفلك أفعراد  ،ويتعرون بالقلق والخوف على ليال ومستقبا طتل م ،طتل م

( وانحعراف 1..1  المبعابيخ باضعلراب التولعد، وذلعك بمتوسعط بلعغ )العينة يوافقون على وجود متعك ت عواجعه أسعر ارطتعا

أكثععر المتععك ت التععي عععواج  م هععي: عععدم وجععود الععدعم الكععافي مععخ المجتمعع  للتكيعع  معع  وضعع  طتل ععم  ( وأن...0معيععارا )

اء وذلك معخ لع   زيادل وعي المجتم  بالتولد ولجم المعانال التي عق  على عاعق اآلبوقد أوصت الدراسة بضرورل   التولدا.

 عما ندوات علمية ومحاضرات ثقافية وورش عما للتوعية ب فا االضلراب وطرق التعاما معه.

 جدل محافظة التولد، ذوا أطتا  أسر، التولدا، اللتا السعودية، ارسر ععاما، واق  الكلمات المفتاحية:

 

mailto:Sa999al@hotmail.com


 
 
 
 

 

 

 

 

The Reality of Saudi Families Dealing with Autistic Children and the Problems they Face 

(An Applied Study on a Sample of Families of Children with Autism in Jeddah) 

 

Abstract: 

 The study aimed to identify the reality of the Saudi family's dealings with the autistic child and 

the problems they face, by achieving the following goals: Identifying the methods of discovering 

children with autism in Saudi families, identifying the extent to which Saudi families accept the 

presence of a child with autism, and identifying the problems. Facing the families of children 

with autism disorder, defining the methods of dealing with Saudi families with the behaviors of 

their children with autism, and clarifying the role of institutions and support agencies for families 

of children with autism disorder. The study relied on the social survey method, using a random 

sample of families of children with autism disorder in Jeddah, which reached (108) respondents. 

The questionnaire was used as a main tool for collecting data for the study. The results of the 

study concluded that the majority of the sample members agree with the paragraphs of the focus 

of the methods of family discovery of the child with autism disorder, with a mean of (2.71) and a 

standard deviation (0.44), and that the most prominent methods of family discovery of a child 

with autism is through the child's failure to respond to them, and The child finds extreme in 

mixing and communicating with others, and the majority of the sample members from Saudi 

families agree and have positive trends towards accepting the presence of a child with autism, 

with a mean (2.51) and a standard deviation (0.60), and this is reflected in their feelings of 

anxiety when they fall short with their child They feel anxiety and fear for the life and future of 

their child, and they feel that it is a test from God that must be accepted. The sample members 

also agree that there are problems facing families of children with autism, with an average of 

(2.38) and a standard deviation (0.75), and that the most common problems they face are: The 

lack of adequate support from the community to adapt to the situation of their autistic child. The 

study recommended the necessity of increasing the community’s awareness of autism and the 

extent of the suffering that is incurred by parents through conducting scientific seminars, cultural 

lectures and workshops to raise awareness of this disorder and ways to deal with it. 

Keywords: Reality of interaction, Saudi families, Autistic children, Families, Children with 

autism, Jeddah governorate 



 
 
 
 

 

 

 

 :المقدمة. 1

ععد اإلعاقة ظاهرل إنسانية عامة ال يخلو من ا مجتم  مخ المجتمعات أو طبقة مخ اللبقات االجتماعية، وال رك أن هعف  

مخ المتك ت المختلتة ذات االبعاد االجتماعية واللبية والنتسية والتعليمية مما يقتضي االهتمام ب عا الظاهرل يترعب علي ا العديد 

 (..1.، .108واعلائ ا الكثير مخ الرعاية )كاما، 

والتعي معا زا  يكتنت عا الكثيعر معخ الغمعو  االضلرابات النمائية المنتترل في أنحاء الععالم ويعد اضلراب التولد مخ 

فمععا زا  الغمععو  يععدور لععو  السععبب الرئيسععي وراء هععفا  ،لظ ععور المععرعبط بعععدم المعرفععة الدقيقععة للسععباب والعوامععا المسديععة 

ت لما يتكله هفا االضلراب معخ متعك  العالم؛في العديد مخ دو   بدراستهوقد زاد االهتمام   .م(.108 ،االضلراب )بالتوان

وفعي الم عارات التواصعلية،  ،يعاني من ا اللتا التولدا ليث عسثر في مجاالت مختلتعة لديعه، كالقبعور فعي التتاععا االجتمعاعي

باإلضافة إلى سلوك إيفاء الفات وما يبالبه مخ سعلوك نملعي متكعرر ممعا  ،فض ً عخ صعوبات كبيرل في نمو سلوكيات اللعب

دالا ارسرل والمسسسات التعليمية والترفي ية والمجتمعية ببتة عامة بسبب ما يجعر  هعفا  يتكا عبئاً ثقي ً وعقبة أساسية كبرى

 .(81. :م.108 ،السلوك مخ قيود على سلوك اللتا التولدا وعلى أفراد ارسرل )التاوا

غيعرات أو فإنه مخ الم عم دراسعة معا يلعرأ علعى هعف  ارسعرل معخ ع ،وليث أن ارسرل هي اللبنة ارولى في بناء المجتم 

وعلعى ارنظمعة الترعيعة مثعا  ،ليث أن وجود  يسثر على النظام ارسعرا ككعا ،متاكا وعحديات، نتيجة وجود طتا عولدا في ا

(. كمعا أن االهتمعام برعايعة 1.8 :م1082 ،وآلعرون )بوزيعدوالنظعام ارلعوا كع ً علعى لعدل  ،والنظعام اربعوا ،النظام الزواجي

ارمر الفا ينعكس على الع قة الزواجية وقد يسدا إلعى التعوعر والضعغوط النتسعية  ،دل البعوبةاللتا التولدا ععتبر م مة ردي

أما على النظام ارسرا فاربوان ملالبان بالعناية باللتا التولدا وعقدير الرعايعة الكاملعة لعه نتسعياً  ،ثم إلى االنتبا  أو الل ق

 ،)السعايسسعرل عقعديم الرعايعة المللوبعة بسعبب ارعتعاع التكلتعة أو ععدم عوفرهعا وقعد ال عسعتلي  ار ،واجتماعياً وصحياً واقتبعادياً 

 (.  082. :م.108

وعجدر اإلرارل إلعى أن ارسعرل التعي يوجعد في عا طتعا عولعدا عواجعه ععدد معخ المتعك ت االجتماعيعة معخ أهم عا نظعرل 

 ،ترية العاملة مع ا وكفلك المجتم العائلة وارقارب والجيران والكوادر الب

ليث أن نتعاطات ارسعرل عتعأثر كمعا  ،إلى " أنه يبعب التعايش م  ذوا اإلعاقة (.0:مم.100ليث أرار القريوعي وآلرون ) 

وعحتعا  ارسعرل هنعا إلعى إععادل  ،أن ا عتردد في التخليط والتتكير في قضاء ارجازات أو القيام بالزيارات أو لضور االلتتعاالت

 ".  وجود فرد معوقنتلة ارسرل في ظا النظر في أ

وعحديد أهم متك ت والتياجعات  ،التولداععاما ارسرل السعودية م  اللتا  واق وفي هف  الدراسة سنقوم بالتلرق إلى          

أسعر أولئععك ارطتععا  المبععابيخ بالتولعد، وكععفلك مبععادر الععدعم والمسعاندل التععي علجععأ إلي ععا ارسعر فععي مواج ععة هععفا االضععلراب 

 عواج  ا.والمتاكا التي 

 

 :مشكلة الدراسة. 1.1

أصدرت المملكة العربية السعودية العديد مخ ارنظمة والتتريعات واللوائ  لخدمة ذوا اإلعاقة بتكا عام واضعلراب 

 ،إال أن عتعيا علك ارنظمة واللوائ  ال زالت غير محققة للمولات أسر ذوا اضلرابات التولد ،التولد بتكا لاص



 
 
 
 

 

 

 

التولعد فعي المملكعة العربيعة السععودية إلعى قلعة الدراسعات ععخ ارسعاليب واللعرق الموثقعة واردلعة واقع  ميعدان ويتير  

ليعث  ،وارطر العامة المعيارية التي يمكخ االستناد إلي ا فعي اكتتعاف ارطتعا  معخ ذوا اضعلراب التولعد بتعكا علمعي وميسعر

 ،فعي المملكعة العربيعة السععودية ال زا  يكتنت عا الغمعو  م ( إلى أن أسعاليب اكتتعاف لعاالت التولعد1081،عتير دراسة )التايز

وأن العديعد معخ ارسعر ال يعرفعون معا يجعب علعي م القيعام بعه رطتعال م التولعدييخ. كمعا أن العنقت فعي مراكعز التتعخيت والتعلععيم 

م مععخ ذهععن  ووجععود الرهبععة والخععوف لععدى بععع  ارسععر ومععا يععدور فععي ،والتأهيععا وكععفلك نععدرل المراكععز الرياضععية المتخببععة

 .هـ(..80 ،التارخاستت امات لو  لالة طتل م )

ول فا نجد أن أسر ذوا اضلراب التولد يبحثون دائماً عخ الخدمات التي عقدم رطتال م في مجتمع  عسعود  االعجاهعات  

ى رععور بعالجر  وهعي عقعود ععادل إلع ،غير مرغوب فيعه ريءفاإلعاقة في المجتمعات اإلنسانية  ،السلبية نحو اإلعاقة والمعوقيخ

كمعا أن ج عات عقعديم الخعدمات لعفوا اضعلراب التولعد فعي المملكعة متععددل  .(..م:1001 ،وآلرون )الحديداوارلم واالرعباك 

اضعلراب  الخعدمات لعفواومختلتة مثا وزارات العما والتنمية االجتماعية والتعليم والبعحة وغيرهعا ممعا يجععا عقعديم ا لتلعك 

 م(.1081 ،على ارسر )التايز التولد في ا صعوبات كثيرل

 

 :أهدف الدراسة. 1.1

وذلعك معخ لع   عحقيعق  ،عسعى الدراسة إلى معرفة واق  ععاما ارسعرل السععودية مع  اللتعا التولعدا والمتعاكا التعي ععواج  م

 ارهداف التالية:

 .التعرف على أساليب اكتتاف ارطتا  ذوا اضلراب التولد لدى ارسر السعودية .8

 مدى عقبا ارسر السعودية وجود طتا مخ ذوا اضلراب التولد.التعرف على  .1

 .عحديد المتك ت التي عواجه أسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد ..

 .عحديد أساليب ععاما ارسر السعودية م  سلوكيات أطتال م المبابيخ باضلراب التولد .0

 .لراب التولدعوضي  دور المسسسات والج ات الداعمة رسر ارطتا  المبابيخ باض ..

 

 :الدراسة تساؤالت. 1.1

 السعودية؟ما هي أساليب اكتتاف ارطتا  ذوا اضلراب التولد لدى ارسر  .8

 ما مدى عقبا ارسر السعودية لوجود طتا مخ ذوا اضلراب التولد؟ .1

 التولد؟ما هي المتك ت التي عواجه أسر ارطتا  المبابيخ باضلراب  ..

 التولد؟ما هي أساليب ععاما ارسر السعودية م  سلوكيات أطتال م المبابيخ باضلراب  .0

 التولد؟ما هو دور المسسسات والج ات الداعمة رسر ارطتا  المبابيخ باضلراب  ..

 

 :أهمية الدراسة. 1.1

 عبرز أهمية الدراسة مخ ناليتيخ هما:

 األهمية النظرية. .1.1.1



 
 
 
 

 

 

 

كمنظومععة اجتماعيععة وأل قيععة ل ععا دورهععا ال ععام فععي عنتععئة وععلععيم وعثقيعع  اربنععاء والتعامععا معع  اهتمععام الدراسععة بارسععرل  -8

التياجاع م ومتك ع م بأسلوب علمي وم ني يراعى طبيعة ولبوصعية هعفا االضعلراب العفا يحتعا  إلعى نوعيعة معينعة 

 في التعاما معه.

ودور علك ارسر في  ،از آثار  السلبية على اللتا التولدازيادل اهتمام البالثيخ بدراسة اضلراب التولد ومتك عه وإبر -1

 إرباع التياجات اللتا التولدا وواق  وكيتية التعاما معه.

اليوميععة التععي ععايتعع ا أسععرل اللتععا التولععدا وإثععراء التععرا  النظععرا بدراسععة  المتععك تعحععاو  الدراسععة الوقععوف علععى  -.

علبيقيععة عحععاو  االستررععاد بالنظريععات الحديثععة ومعرفععة مععدى إمكانيععة علبيق ععا علععى المجتمعع  السعععودا وذلععك معع  نععدرل 

 .الدراسات العربية التي عناولت اللتا التولدا والمتاكا التي ععاني من ا ارسرل

راسععة إيجععاد بععرامج لتنميععة الم ععارات التوعويععة والتثقيتيععة للسععرل فععي كيتيععة التعامععا معع  متععك ت واهتمامععات عحععاو  الد -0

 ولبائت اللتا التولدا.

 .األهمية التطبيقية .1.1.1

وعلعم  ،يمكخ االستتادل مخ مخرجات الدراسة في التخببعات ذات البعلة مثعا علعم االجتمعاع اللبعي للخدمعة االجتماعيعة -8

والمسعاهمة فعي عغييعر نظعرل المجتمع   ،ليث عتناو  الدراسة عأثير اللتا التولدا على النظام ارسرا ،ارسرااالجتماع 

ونتععر ثقافععة أن المعععاق عضععواً فعععاالً فععي المجتمعع  لععه لقععوق وعليععه  ،فععي طععرق التعامععا معع  ارطتععا  المبععابيخ بالتولععد

 لية والترويحية المقدمة ل ف  التئة مخ المجتم .واجبات، والرف  إلى الج ات المعنية لتحسيخ الخدمات التأهي

الوقععوف علععى أسععاليب ععامععا ارسععر السعععودية معع  المتععك ت التععي يظ رهععا أبنععابهم ذوا اضععلراب التولععد ب ععدف علبيععة  -1

 .االلتياجات الخاصة رولئك ارطتا  ورسرهم على لد سواء

مبادر دعم ومساندل لقيقية للسرل في كيتية التعاما م  متعك ت كما عس م نتائج هف  الدراسة بإذن   في محاولة إيجاد  -.

 والتياجات ولبائت اللتا التولدا بحسب النتائج التي عوصلت إلي ا الدراسة.

 

 :الدراسة مصطلحات. 1.1

 :اضطراب التوحد ▪

يعرف الدليا التتخيبي اإللبائي ارمريكي الخامس البادر عخ جمعية اللب النتسي ارمريكيعة اضعلراب التولعد 

بأنه " هو اضلراب نمائي عببي ذو عأثير راما على كافة جوانب النمو يظ ر في اللتولعة المبكعرل فيعسدا إلعى اضعلراب فعي 

 American)لجانعب السعلوكي وارنتعلة واالهتمامعان المحعددل " الجوانعب االجتماعيعة والتواصعا اللتظعي وغيعر اللتظعي فعي ا

Psychiatric Association, 2013:250) ) 

هععو مععر  يبععيب ارطتععا  فععي سععخ مبكععر يتميععز اللتععا بععاالنلواء  :ويعععرف البالععث اضععلراب التولععد إجرائيععا بأنععه

 .  ارولى مخ عمر اللتاويظ ر في السنوات الث  ،وضع  االعبا  االجتماعي وانعدام الثقة بالمحيليخ

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 :األسرة ▪

يعرف ليندبر  ارسرل بأن ا " هي نظام إنساني وجد ليحافظ على النوع البترا ويتم بدالله ممارسعة ارنمعاط السعلوكية 

االجتماعيععة واالقتبععادية والتربويععة والترويحيععة ويععتم بععدالل ا عمليععات الضععبط االجتمععاعي وعسععرب القععيم  :المتعععددل الجوانععب

  .(8.م:1080،واكتساب العادات" )الخوالدا وآلرون

علعك ارسعر التعي عحتضعخ ذلعك اللتعا المبعاب بإعاقعة التولعد ومعا  :ويعرف البالث أسر ارطتعا  المبعابيخ بالتولعد بعأن م

كفلك ما عحتاجه علك ارسرل مخ مبادر للمعلومعات  ،فا اللتا مخ مج ود وععاما يختل  عخ بقية ألوعه ارصحاءيتللب من ا ه

 .والفا يحتا  عفليل ا له لكي يعيش م  أسرعه بأفضا اللرق الممكنة ،فيما يختت به مخ ععاما يرافقه في كا مرالا لياعه

 :الطفل ▪

 اللتا في اللغة هو البغير في كا ريء. وأصا اللتظ مخ اللتولة أو النعومة. وكلمة طتا عللق على الفكر وارنثى. 

 -:واللتا عند علماء االجتماع يعرف في ث ثة أوجه هي

 ارولى: هي مخ مرللة التكويخ ونمو التخبية وعبدأ مخ المي د لتى طور البلوغ.  -

 الثانية: إن اللتولة عتحدد لسب السخ ليث يسمى طت ً مخ لحظة المي د لتى سخ الثانية عتر مخ عمر .  -

وعختل  مخ ثقافة إلى ألرى وقعد عنت عي عنعد البلعوغ أو عنعد العزوا   الررد،الثالثة: اللتولة هي مدل الحيال مخ المي د إلى  -

  .(022 :م.100،)القتقتي

 هو كا إنسان في سخ السابعة ولم يتجاوز سخ الثامنة عتر مخ عمرل. :لللتاأما التعري  اإلجرائي 

 :المشكالت ▪

 معخ لتتعرل بعالبع  بعضع ا وممتزجعة متتعابكة وقعائ  أو ألعدا  ععدل معخ عتكعون ظعاهرل ععرف المتك ت بأن ا " هي

 وعحليل عا ب عا المحيلعة والظعروف أسعباب ا معرفعة قبعا لل عا ويبععب الجماعة أو الترد عواجه واللبس الغمو  ويكتنت ا الوقت

 .(.1. :م8221 ،)بدوا "بتأنه قرار اعخاذ إلى للوصو 

وعقع   ،مواقع  عامعة عواجعه أسعر أطتعا  التولعد فعي المجتمع  السععودا هعي :ويعرف البالث المتك ت اجرائياً بأن عا

 .للبيعيةقدراع م وإمكانياع م عاجزل عخ لل ا ومواج ت ا بتاعلية ويسثر ذلك في مجرى لياع م ا

 

 الخلفية النظرية للدراسة .1

 النظريات الموجهة للدراسة .1.1

يرى البالث في ضوء دراسته أن يستررد بث   نظريات ك ً من ا يقدم طرلاً نظرياً مختلتاً ويلقعي الضعوء علعى محعاور البحعث 

 :كما يلي

 :النظرية البنائية الوظيفية .1.1.1

ععام يحتعوا داللعه علعى ث ثعة أنظمعة ععمعا مععاً لتسلع  النظعام ارسعرا وهعف  ارنظمعة وطبقاً ل فا االعجا  فان ارسرل هعي نظعام 

وارسرل نظام اجتمعاعي  ،عختت بمجموعة مخ المسئوليات والواجبات التي مخ رأن ا أن عحقق بين ا نوع مخ التوازن في ارسرل

لك يعني عغيراً في اردوار والتوقعات ووجود ويمكخ أن يتعر  هفا النظام لظروف متاجئة ومتك ت ال يمكخ التخلت من ا وذ

 (.81م:.100،طتا مخ ذوا االلتياجات الخاصة مخ أهم ارزمات الحياعية )البلته



 
 
 
 

 

 

 

أما إنجاب طتا عولدا فانه قد يسدا إلى معانال ارسرل مخ صعوبات في التأقلم والتكي  م  اإلعاقعة قعد عبعا إلعى لعد الضعغط  

ومن عا إنجعاب طتعا  ،ون بدراسة عأثير ارلدا  اليومية الضاغلة وارزمات على النظعام ارسعراولقد قام البالث ،النتسي المزمخ

 (.0.1.م:.108،عولدا ووجدوا أن ا مخ أكثر ارلدا  صعوبة على اربويخ )السايس

 

 :نظرية األزمة .1.1.1

ومعخ لع   مرالعا نمعو  االجتمعاعي والعقلعي  ،لتوصي  وعتسير وععميد الحالة التي ععايتع ا ارسعرل منعف بدايعة عتعخيت اللتعا

ليث ععدور نظريعة ارزمعة لعو  أن ارسعرل سعوف عععاني معخ للعا  ،البد مخ معرفة كيتية مواج ة ارسرل لتلك ارزمة ،والنتسي

يعرل وظيتي عندما يكون في ا طتا عولدا ارمر الفا يدف  ارسرل لمواج ة صعوبات في التكي  م  متللبات رعاية اللتا المتغ

( أسرل لدي ا طتا يعاني مخ اضلرابات التولعد وجعد .0وفي دراسة طبقت على ) ،والتي عحتا  إلى استغراق كاما مخ الوالديخ

درجعة لعدل  ،معدى غمعو  ارزمعة، درجعة معانعال ارسعرل :أن هناك عدل عواما عسثر فعي ععأملم ارسعرل مع  ارزمعة وهعي كعاآلعي

فعة ارسعرل مع  المحيلعيخ ب عم طبيععة اإلعاقعة وكلمعا كانعت اإلعاقعة بسعيلة كلمعا كعان أما عخ غمعو  ارزمعة فععدم معر ،ارزمة

 (...0.م:.108،التكي  أقا بسبب معانال اآلباء مخ اإلنكار وعدن عقبا التتخيت )السايس

 :نظرية المرونة األسرية .1.1.1

واالسععتتادل مععخ  ،رد كععرد فعععا ل زمععةععععرف المرونععة ارسععرية بأن ععا السععلوك االيجععابي والععوظيتي والععفا عقععوم بععه ارسععرل أو التعع

عظ ععر مقاومععة  :ويضععم هععفا التعريعع  عععدل عناصععر هععي ،الظععروف المحيلععة لمحاولععة إعععادل التكامععا واالنسععجام للنسععق ارسععرا

والبد أن عتوفر في ارسرل لبائت معينة لتعى عسعتلي  اسعتعادل عوازن عا بغع  النظعر  ،ارسرل في اروقات البعبة وارزمات

وأن مت ععوم التكيعع  عنععد ارسععرل يتللععب أن يتحلععى يقععدر أكبععر مععخ المرونععة والقععدرل علععى المحافظععة علععى  ،رزمععةعععخ صعععوبة ا

وعتميعز المرونعة التعي عتعير إلي عا هعف  النظريعة بقعدرل النسعق ارسعرا للععودل إلعى  ،استقرارها برغم الظروف البعبة واروقعات

نظريعة عركعز علعى عوامعا التعوعر فعي النظعام ارسعرا بعدالً معخ التركيعز علعى وأن ال ،لالته اللبيعية التي كان علي ا قبعا ارزمعة

 هـ(...80 ،)التارخااللت الت الوظيتية 

 الدراسات السابقة .1.1

دراسلة اننوجراييلة علل   :م( بعنوان "المشاكل االجتماعية التي تعاني منها أسرة الطفلل التوحلدي1111 ،( دراسة )السايس1

 ". األطفال التوحديين يي مدينة جدة أسر

كعفلك معرفعة المعانعال اليوميعة التعي ععايتع ا  ،وقد هدفت الدراسة إلى الكت  عخ عأثير وجود طتا عولعدا علعى النظعام ارسعرا

أسرل اللتا التولعدا ولاصعة ارمعر معخ أجعا ععوفير التياجاععه االجتماعيعة والنتسعية والبعحية والتأهيليعة وكعان معخ أهعم نتعائج 

 بعخ وكعفلك المرالعا العمريعة ل ،الدراسة أن درجعة عحمعا الضعغوط النتسعية والج عد الجسعماني يختلع  بعالت ف عمعر الوالعديخ

كما عوصلت الدراسة إلى أن أهم العواما التي عساعد أسرل اللتا التولدا للتكي  مععه كانعت عأهيعا وععدريب ارسعرل  ،التولدا

 ،والحاجعة المسعتمرل للعدعم المعرفعي واالجتمعاعي والنتسعي ،كفلك التختيع  معخ الععبء المعادا ،للتعاما م  المتك ت السلوكية

مخ الضغوط المادية نتيجة ما عستلزمه رعاية اللتا التولدا مخ كلتة اقتبادية وما يترعب  وأوصت الدراسة بضرورل التختي 

 .عليه مخ استنزاف لمعظم موارد ارسرل االقتبادية



 
 
 
 

 

 

 

م( بعنللوان "مللدا رضللا أوليللاع األمللور عللن  للدمات التللد ل المبكللر المقدمللة ألطفللاله  مللن  وي 1111،( دراسللة )عبيللدات1

 ". ةمدينة جد اضطراب التوحد يي

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى رضا أولياء ارمور عخ لدمات التدلا المبكر المقدمعة رطتعال م معخ ذوا اضعلراب 

وكان مخ أهم نتائج الدراسة أن مدى رضا أولياء ارمور عخ لدمات التدلا المبكر المقدمعة رطتعال م معخ  ،التولد في مدينة جدل

كمععا وجععدت  ،بينمععا عععراو  بععيخ المرعتع  والمتوسععط علععى أبعععاد اردال ،علععى الدرجعة الكليععة ذوا اضعلراب التولععد كععان متوسععلاً 

الدراسة فروقاً ذات دالله إلبائية في مدى رضا أولياء ارمور عخ لدمات التدلا المبكر المقدمة رطتال م مخ ذوا اضلراب 

إجراء دراسعة عتنعاو  المقارنعة بعيخ المراكعز الحكوميعة  وقد أوصت الدراسة بضرورل ،التولد ععود إلى متغير المستوى التعليمي

 .التي عقدم لدمات التدلا المبكر والمراكز ارهلية

ره  يلي م( بعنوان "الصعوبات التي تواجه تقدي  الخدمات لذوي اضطراب التوحد من وجهة نظر أس1112 ،( دراسة )الفايز1

 ".  المملكة العربية السعودية

التعرف على البعوبات التي عواجه عقديم الخعدمات لعفوا ارطتعا  العفيخ يععانون معخ اضعلراب التولعد وقد هدفت الدراسة إلى 

مخ وج ة نظعر أسعرهم فعي المملكعة العربيعة السععودية وهعا عختلع  هعف  البععوبات بعالت ف متغيعرات الدراسعة مثعا المسعتوى 

يعرهم معخ المتغيعرات وكعان معخ أهعم نتعائج البحعث وجعود التعليمي لولي ارمر وعمر  وععدد أفعراد ارسعرل العفيخ لعدي م عولعد وغ

كمعا أظ عرت النتعائج وجعود فعروق ذات داللعه إلبعائية  ،عتاعا ذات دالله إلبائية بعيخ عمعر ولعي ارمعر والمسهعا التعليمعي لعه

دد أطتعا  ولم عظ ر النتائج أا فروق ذات دالله إلبائية عععزى را معخ جعنس اللتعا أو عع ،ععزى لمتغير عمر ولي أمر اللتا

 .التولد في ارسرل

جهتهلا ملن وجهلة نظلر أوليلاع مشلكالت األطفلال  وي اضلطراب التوحلد وأسلالي  موام( بعنوان "1112،( دراسة )الخرعان1

 ". أموره 

وقد هدفت الدراسة إلى عحديعد المتعك ت التعي يواج  عا ارطتعا  ذوو اضعلراب التولعد والوقعوف علعى أسعاليب مواج عة ارسعر 

وكعان معخ أهعم النتعائج أن مجعا  " متعك ت  ،وعحديد مبادر الدعم والمساندل التي يلجأ إلي ا أولياء ارمعور ،لسلوكيةللمتك ت ا

التتاعا االجتماعي" قد لبا علعى متوسعط لسعابي بعيخ المجعاالت السعتة فعي لعيخ جعاء المجعا  الرابع  " مجعا  متعك ت إيعفاء 

ائج أن أسعاليب ععامعا ارسعر مع  المتعك ت السعلوكية التعي يظ رهعا أطتعال م كما أظ عرت النتع ،الفات " قد لبا على أقا عقدير

وقععد أوصععت الدراسععة بضععرورل العنايععة بععالبحو  والدراسععات المتعلقععة  ،عراولععت معظم ععا بععيخ الععدرجتيخ المتوسععلة والمرعتعععة

 .بالتولد وذلك للتعرف على أهم أسباب هفا االضلراب في المجتمعات العربية

دراسللة حالللة  :م( بعنللوان "دور األسللرة والمركللز يللي رعايللة وت هيللل الطفللل  و اضللطراب التوحللد1112بللي، ( دراسللة )العر1

 بمركز التميمي للتوحد بمحايظة عنيزة بالمملكة العربية السعودية".

كعفلك  ،وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على دور ارسرل في رعاية وعأهيا اللتا ذو اضلراب التولعد والكتع  ععخ متعك ع م

الوقوف على البرامج التعليمية والتدريبية والخدمات المساندل المقدمة ل م بالمتاركة م  ارسرل ومعرفة معدى االسعتتادل معخ علعك 

البرامج  وكان مخ أهم نتائج الدراسة أن ارسعرل علععب دور فععا  فعي رعايعة وعأهيعا اللتعا التولعدا ليعث أن عا ععوفر لعه جميع  

   ،ليمية وع جية ومتللبات الحيال اليومية وبيئة منزلية مريحةالتياجاعه مخ لدمات عع



 
 
 
 

 

 

 

كما يعد التدلا المبكر أو   ،كفلك فإن معظم متك ت ارطتا  التولدييخ عتمركز لو  افتقار اللتا التولدا لم ارات التواصا

معام ببعرامج اإلررعاد ارسعرا وقد أوصت الدراسة بضرورل دمج اللتا التولدا بعالمجتم  واالهت ،وأهم للوات الع   للتولد

 والبرامج التدريبية التي عساعد في علور ارسرل واللتا معاً.

م( بعنللوان "المشللكالت واالحتياجللات التللي تواجلله أسللر أطفللال التوحللد ودور الم سسللات يللي 1112 ،( دراسللة )باحشللوان2

 دراسة عل  عينة من األسر يي مدينة المكال".  :مواجهتها

والتعععرف علععى دور  ،ى التعععرف علععى المتععك ت وااللتياجععات التععي عواجععه أسععر ارطتععا  التولععديخوقععد هععدفت الدراسععة إلعع

المسسسات والج ات الداعمة ل ف  ارسر سواء كان مخ النالية التأهيلية أو المادية في مواج ت ا وكان مخ أهم نتائج الدراسة عدم 

وععدم وجعود مبعادر  ،ييخ صعوبة التعاما م  اللتعا التولعداعواجه أسر التولد ،وجود عوعية لدى المجتم  عخ مر  التولد

أيضاً عوجد مراكز للتولعد إال أن عا ال عتعوفر في عا اإلمكانيعات والتج يعزات والمععدات ال زمعة لخدمعة  ،عمويا رسر أطتا  التولد

 .عاية أطتا  التولدإضافة إلى أن هناك قبوراً في السياسات والتتريعات الخاصة بكتالة ور ،أطتا  التولد وعأهيل م

 ".ف األطفال  وي اضطراب طيف التوحدم( بعنوان "أسالي  األسر السعودية يي اكتشا1112 ،)الفايز( دراسة 2

وإذا معا كانعت هعف   ،هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب ارسر السععودية فعي اكتتعاف أطتعا  ذوا اضعلراب طيع  التولعد

وكان مخ أهم النتائج أن بع  ارسر ال عرسا أطتال عا لتتعخيت اضعلراب طيع   ،ارساليب عختل  بالت ف متغيرات الدراسة

كما أظ رت النتائج أن متغير مستوى التعليم ذو دالله إلبائية مما يعني أن التعلعيم عامعا م عم فعي وععي  ،التولد في سخ مبكرل

ليث ال عوجد  ،أما المتغيرات ارلرى فلم يكخ ل ا أثر ذو دالله إلبائية ،أهمية إرسا  أطتال م للتحت المبكراآلباء وارم ات ب

فروق جوهرية بيخ استجابات أفراد العينة لسب جنس ولي ارمر أو مكعان السعكخ أو ععدد لعاالت التولعد فعي ارسعرل واكتتعاف 

ارسر السععودية بتعكا أكبعر لعو  أهميعة التحعت المبكعر الضعلراب  وقد أوصت الدراسة بضرورل ععلم ،أطتال م باالضلراب

 .التولد

ضللوع بعلل   م( بعنللوان "الوللاوط النفسللية لللدا فبللاع األطفللال التوحللديين بمحايظللة ا حسللاع يللي1112،بوزيللددراسللة ) (2

 ".المتايرات الديموغرايية

ارطتا  ذوا اضلراب طي  التولعد بمحافظعة اإللسعاء وقد هدفت الدراسة لمعرفة مستويات الضغوط النتسية التي يعاني ا آباء 

وكععان مععخ أهععم نتععائج الدراسععة أن آبععاء ارطتععا  ذوا اضععلراب طيعع  التولععد فععي محافظععة اإللسععاء يعععانون مععخ ضععغوط نتسععية 

  كما عوصلت الدراسة إلى أنه ال عختلع ،وعتوزع علك الضغوط على عدد مخ اربعاد وعختل  درجة كا بعد عخ ارلر ،منختضة

وقعد أوصعت  ،الضغوط النتسية لدى والد اللتا ذا اضلراب طي  التولد الت فاً داالً إلبائيا بالت ف العواما الديموغرافيعة

 .الدراسة بضرورل العما على عقديم مزيد مخ البرامج الوقائية واإلررادية آلباء ارطتا  ذوا اضلراب التولد

 .التعقي  عل  الدراسات السابقة

يتض  مخ الدراسات السابقة أهمية موضعوع الدراسعة الحاليعة، ليعث أن معرفعة " واقع  ععامعا ارسعر السععودية مع  اللتعا        

التعي ععواج  م " موضع  اهتمعام العديعد معخ الدراسعات، وكمعا يتضع  معخ الععر  السعابق لعبع  الدراسعات  التولدا والمتعاكا

ارطتعا  ذوا اضعلراب  )أسعرولم عكخ هناك دراسة والدل اهتمعت بدراسعة مجتمع  المرعبلة الت ف عيناع ا بالت ف أهداف ا، 

 .وهفا ما يميز هف  الدراسة عخ غيرها مخ الدراسات السابقة جدل(التولد بمحافظة 



 
 
 
 

 

 

 

وبالنظر إلى الدراسات السابقة يتض  أن الدراسات السعابقة والدراسعة الحاليعة عتتعق معخ ليعث موضعوع ا، ف عي عتنعاو  

 ،)التعايزإالّ أن ا عختل  مخ ليث عناول ا للموضوع، فدراسعة كع  معخ  ،رسرا م  اللتا المباب باضلراب التولد""التعاما ا

م( علرقت إلى عحديد أهم المتك ت والبعوبات التعي .108 ،م( و )السايس.108،م( و)بالتوان.108،م( و) الخرعان.108

م( إلى عحديعد أهعم الضعغوط النتسعية 1082،علرقت دراسة ) بوزيدفي ليخ  ،عواجه أطتا  ذوا اضلراب التولد وكفلك أسرهم

م( علرقععت إلععى عوضععي  دور ارسععرل .108،م( و )العربععي1081،أمععا دراسععة كعع  مععخ )التععايز ،لععدى آبععاء ارطتععا  التولععدييخ

ى عحديد معدى م( إل.108،في ليخ علرقت دراسة )عبيدات ،وأساليب ا في اكتتاف ورعاية ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد

إال أن هعف  الدراسعة علرقعت إلعى  .رضا أولياء ارمور عخ لدمات التدلا المبكعر المقدمعة رطتعال م معخ ذوا اضعلراب التولعد

واقعع  ععامععا ارسععرل السعععودية معع  أطتععا  ذوا اضععلراب التولععد وذلععك مععخ وج ععة نظععر أسععر ارطتععا  ذوا اضععلراب التولععد 

 بمحافظة جدل.

ي بيئعات الدراسععة ليعث طبقععت غالبيعة الدراسعات السععابقة بالمملكعة العربيعة السعععودية ولكعخ فععي كمعا أن هنعاك الت فععا فع

دراسعة وطبقعت  ،(م.108 ،)السعايسو  م(.108،)عبيعداتليث طبقعت فعي محافظعة جعدل دراسعة كع  معخ  ،مناطق ومدن مختلتة

بمدينعة المكع   م(.108 ،دراسعة )بالتعوانو ،م( بمحافظعة اإللسعاء1082،بوزيعددراسة )و ،م( بمحافظة عنيزل.108)العربي، 

 العربية السعودية.  جدل بالمملكةأن هف  الدراسة طبقت بمحافظة  باليمخ إال

 أهميت عا،وفي ضوء ما سبق ذكر  فإن الدراسة الحالية عختلع  ععخ الدراسعات التعي سعبقت ا فعي ععدل نقعاط عمثعا مبعدر 

 في مجا  علم االجتماع والخدمة االجتماعية. –بإذن   ععالى  –وعكسب ا صتة اإلضافة العلمية 

ولقعد ععم االسععتتادل معخ الدراسعات السععابقة فعي بنععاء للتيعة معرفيعة عععخ هعفا الموضععوع وقعد سعاهمت فععي صعياغة متععكلة 

اد اإلطعار النظعرا وإععداد أدوات الدراسعة وفعي عتسعير الدراسة، ويمكخ للدراسة الحالية أن عستتيد مخ الدراسات السابقة في إععد

 وعحليا نتائج الدراسة.

 

 :الدراسةمفاهي  وأبعاد  .1.1

 :مقدمة

لمعا عواج عه  ،وصععوبة متعقةعععد أكثعر وعربيعة اللتعا ذوا اإلعاقعة  ،ن عربية ارطتا  مسعئولية كبيعرل وصععبة ورعاقةإ

فاإلعاقعة غالبعاً معا عنلعوا علعى صععوبات  ،سعر جميععاً التعي عواج  عا ارإلعى علعك إضعافة  ،االسرل مخ متك ت وعحديات لاصعة

سعر فكعا أسعرل ل عا لبائبع ا ليست متتاب ة عند جميع  اروم  ذلك فإن آثار اإلعاقة  ،نتسية ومادية وطبية واجتماعية وعربوية

 م(..108 ،بالتوانالتريدل )

 اهتمعام جعفب اممع ،الرئيسعية النّمائيّعة المععالم علعى ععأثيراً  النّمائيّعة االضعلرابات أكثعر معخ دالتولع اضعلراب يععدكمعا و

 اضعلراب واليعزا  متععّددل فأسعبابه منتعرد، سعبب علعى المحيعر االضعلراب هعفا أسعباب عقتبعر وال ،والبالثيخ خااللتباصيي

  مت عوم وفعي هعفا التبعا سعوف يعتم التلعرق العى عوضعي ،ع جعه وأسعاليب وأسعبابه عتخيبعه ليعث معخ للجعد  مثيعراً  التوّلعد

كما يتم التلرق الى االسرل واللتا التولعدا، و اآلثعار  ،ع جه، وطرق عتخيبه وأعراضه وطرق وأسبابه ،اضلراب التولد

 االسرل عجا  وجود اللتا التولدا.وردود فعا  ،التي يترك ا وجود طتا عولدا على ارسرل



 
 
 
 

 

 

 

 النظرة التاريخية الضطراب التوحد:

النمائية المتداللة والمعقدل التي عظ ر عادل ل   السنوات الث   ارولى مخ عمر اللتعا يعتبر التولد إلدى اإلعاقات 

وغالبععاً مععا يعععرف التولععد علععى انععه اضععلراب متتعععب يحععد  ضععمخ نلععاق  ،نتيجععة الضععلراب عبععبي يععسثر فععي عمععا الععدماغ

spectrums  خ الختي  والحادبمعنى أن أعراضه وصتاعه عظ ر على ركا أنماط كثيرل متداللة عتتاوت بي. 

وقعد  ،عامعاً  81بدراسة لالة اللتا فيكتور والفا يبلغ مخ العمر ( (Itardم قام اللبيب الترنسي إيتارد 8.22وفي عام 

وعتلعابق عليعه أوصعافه إلعى  ،وأطلق عليه الببي المتولش مخ غابة أفيرون بترنسعا ،عثر عليه بالقرب مخ غابة أفيرون بترنسا

 (..108لد كبير م  أعرا  التولد )التافعي وآلرون، 

 ،م اسععتخدم التلبيععب السععويدا بلععويلر مبععلل  التولععد لوصعع  المرضععى البععالغيخ المنسععحبيخ اجتماعيععاً 8288كمععا أنععه فععي عععام 

 (..108 ،ووص  أسلوب عتكير التولدييخ التاذ بأنه عتكير عولدا )التافعي وآلرون

م كان العالم هنرا مودزلي أو  طبيب نتسي أعار هفا االضلراب اهتمامعاً واضعحاً معتبعراً إن التعألر ..81ي عام وف 

 )1000واالنحدار في التلور عند ارطتا  مر  نتسي )التامي،

كما يعد ليوكانر أو  مخ عرف التولد كمت زمة أمرا  سلوكية وهو طبيعب أطتعا  نتسعي أميركعي الجنسعية، فعي ععام 

طت ً ارتركوا في سلوكيات ال عتتابه مع  أا اضعلراب ععرف آنعفاك، لعفا اقتعر  أن يللعق  88م نتر دراسة وص  في ا .820

 .علي ا اسم عولد طتولي

 

 :مفهوم اضطراب التوحد

 قعدمت وجعود ؛ ليعث علعى العدالئا بعع  ولكعخ عوجعد م،ععا مئعة قبعا معروفًعا التولعد طيع  اضعلراب مت عوم يكخ لم

" بعنعوان بحثيعة نتعر ورقعة التولعد، فقعد الضعلراب متعاب ة لحعاالت عتبعيلياً  وصعتًا Canner كعانر ب عا قعام التعي الوثعائق

 وقعد أطلعق ،محعددل متتعاب ة أععرا  لدي م الفيخ هسالء ارطتا  م  العاطتي" كمحبلة لعمله للتواصا التولدية االضلرابات

 .(80.م: .108،المبكر في التخت ) التاوا التولد اللتولي اضلراب مبلل  ارعرا  على

م( أن القعانون ارمريكعي لتعلعيم ارفعراد 1000) strockيوضع   ليعث للتولعد طيع  الضعلراب ععريتعات ععدل وهنعاك

 ،( أن التولععد هععو " عبععارل عععخ إعاقععة علويريععة عععسثر بتععكا ملحععوظ علععى التواصععا اللتظععي وغيععر اللتظععيIDEAالمعععاقيخ ) 

وعععسثر سععلبياً علععى أداء اللتععا  ،وعظ ععر ارعععرا  الدالععة عليععه بتععكا ملحععوظ قبععا سععخ الثالثععة مععخ العمععر ،والتتاعععا االجتمععاعي

ومخ الخبائت والمظاهر ارلرى التي ععرعبط بالتولعد هعو انتعغا  اللتعا بالنتعاطات المتكعررل والحركعات النمليعة  ،التربوا

إضعافة إلعى االسعتجابات غيعر االعتياديعة أو اللبيعيعة للخبعرات  ،وميومقاومته للتغيير البيئي أو مقاومتعه للتغييعر فعي العروعيخ اليع

 الحسية ". 

م( أن التولد هو " إعاقة نمائية )علورية( رديدل عنجم عخ اضلراب نمائي ويرافق ا 1080وأرار الخليب والحديدا )

 االجتماعي ".  مدى واس  مخ المتك ت التلورية وبخاصة في مجالي التواصا اللتظي وغير اللتظي والتتاعا



 
 
 
 

 

 

 

بأنه " هو نوع مخ االضلرابات النمائية ويتم عحديعد  ععخ طريعق االضعلراب  ( التولد20 :م1081كما يعرف محمد )

النمائي النوعي وصله التواصا اللتظي وغير اللتظي والقدرات اللغوية التقديرية والمعد  المحدود مخ االهتمامات واالفتقار إلى 

 رار الك م والمعالجة البديلة التراغية والمعرفة االجتماعية والفاكرل التبورية واإلدراكية ". التماسك وذاكرل الحتظ بتك

 أسباب اضطراب التوحد:

 األسباب العووية: .1

الرك أن الخلا العضوا لدا اللتا التولدا  قد يسدا إلى إعاقعة نمعو  اإلدراكعي أو العقلعي أو اللغعوا أو االنتععالي سعواء كعان 

ببورل عسدا إلى إعاقة نمعو  اإلدراكعي أو العقلعي أو االنتععالي أو اللغعوا أو  ،أم في أج زعه ،عركيب ل يا الجسمأكان للا في 

أن للا نظعام التنتعيط التعبكي فعي المع  يععد مسعئوالً ععخ (  Hutt,1970ويرى بع  البالثيخ أمثا  )  ،،جميع ا ببورل عادية

للعا  فعأظ رت وجعود ،طتعً   1.بتتري  جثعث لععدد ( (Baby,1976اسات وعندما قامت إلدى الدر ،اضلراب التولد اللتلي

( أن التولعد 8220كمعا يعرى رايتعليت ) ،إال أن طبيعته  عختل  مخ طتا إلعى آلعر ،طتً  ويمكخ عحديد 1.طتًا مخ  .1عببي 

 .اللتلي هو نتيجة للا في جينات التخت المباب

 :األسباب البيئية .1

كمعا يععد الحرمعان الععاطتي عامعا أساسعي  ،البرود العاطتي للوالديخ مخ أسباب اضلراب التولد اللتلعيععد التنتئة ارسرية أو 

فعالبرود الععاطتي للوالعديخ يسعبب ععدني  ،م(..82مسبب لمر  التولد اللتلي وذلك معخ وج عة نظعر كعا معخ كعانر وآيزنبعر  )

طتعا  التولعدييخ عسكعد وجعود ع قعة مضعلربة بعيخ اللتعا والعزلعة عنعد ار ،لمتاعر الدفء االجتماعي لدا ارطتعا  التولعدييخ

 نتيجة ما يتخف  الوالدان نحو  مخ االعجاهات السلبية. ،ووالديه

 التفاعل بين األسباب البيئية والعووية: .1

ف أن عدم كتاءل رعاية الوالعديخ للتعا ع يعل الظعرو اللتا،هناك فرضية لدى أصحاب هفا االعجا  أو االستعدادات العضوية لدى 

 ،الرعاية الوالدية المناسبة م  غيابفارطتا  الفيخ يعانون مخ ل   عضوا بسيط  ،في الن اية إلى لدو  التولد اللتلي

فالعوامعا العضععوية  ،فعإن م يبععبحون أكثعر عرضعة لظ ععور أععرا  اللتعا التولععدا ،أو يعترضعون لرعايعة والديععة مضعلربة 

أمعا  ،ولكنه ال يحعد  إال إذا عععر  لخبعرات بيئيعة صعادمة أو رعايعة والديعة مضعلربة ،عض  االستعداد لدى اللتا ل ضلراب

قععد ال عظ ععر  ،لكععن م يعيتععون فععي ظععا ظععروف رعايععة والديععة متميععزل ،أولئععك ارطتععا  الععفيخ لععدي م اسععتعداد داللععي ل ضععلراب

 (.1080االضلراب بالتعا )محجوب،  أعرا  ذلك

 :معايير تشخيص اضطراب التوحد

  :( كما يلي01.م: 1081يفكرها التايز )لجمعية ارمريكية لللب النتسي معايير لتتخيت اضلراب التولد وضعت ا

التتاععا والتواصعا االجتمعاعي مع  المواقع   قبل عا فعيصعوبات مستمرل لدا التولدييخ سواء في المرالعا الحاليعة أو معا  (أ

 :المختلتة ومن ا على سبيا المثا  ال الحبر ما يلي

 .والغير لتظي التواصا اللتظي االجتماعي مثاضع  في السلوكيات المستخدمة في التتاعا  -8

 .العاطتي –ي التباد  االجتماعي ضع  ف -1

 .ضع  في إنتاء الع قات والحتاظ علي ا أو ف م ا -.



 
 
 
 

 

 

 

بالتحديعد أو التكعرار الميا الكبير إلى أنماط سلوكية أو اهتمامات أو أنتلة سواء في المرالعا الحاليعة أو معا قبل عا عتبع   (ب

 :من ا على سبيا المثا  ال الحبر ،في اثنتيخ على ارقا مما سيفكر

 .أو استخدام لركات الجسم واررياء في الك منملية وعكرار  -8

 ملتت.اهتمامات محددل وثابتة ببورل غير طبيعية مخ نالية التدل والتركيز وبتكا  -1

 .أو اللبيعة أو اللقسية أو السلوك اللتظي وغير التظي ،أو ارفعا  الروعينية ،اإلصرار على عماثا ارفعا  -.

أو نقت العفكاء واضعلراب طيع  التولعد  ،يجب أال عتسر هف  االضلرابات بسبب نقت في الفكاء أو عألر النمو التاما (ج

يعة للتواصعا االجتمعاعي وعما عتخيت ثنائي ل ضلرابيخ فعي اضعلراب والعد يجعب أن عكعون القابل ،معاً  ًيظ ران عادل

 .أقا مخ المستوى المتوق  في النمو اللبيعي

ال عظ ر ارعرا  بتكا واض  لتى عظ عر الحاجعات  )وربماوجوب ظ ور ارعرا  في التترل المبكرل مخ نمو اللتا  (د

محل عا ة عحعا مكتسعب اسعتراعيجيات جديعدلأو قعد ال عظ عر أبعدأ لحلعو   ،االجتماعية مدى القدرات المحدودل لللتا التولعدا

 ارليرل(. ل   فترات النمو

نتيجعععة والععفا يكععون  ارلععرى الضععروريةالواضعع  فععي التعاليععات االجتماعيععة والوظيتيعععة والتعاليععات الحياعيععة  الضععرر هلل (

 .ارعرا 

 أعراض اضطراب التوحد:

 صعوبة التتاعا االجتماعي واالعبا  والع قات م  اآللريخ والميا للعزلة واالنسحاب.  -1

مثا اضلرابات اللغعة أو فقعدان القعدرل علعى الكع م أو امعت ك اللغعة البدائيعة  ،صعوبة في التواصا اللتظي والغير لتظي -2

 ذات النغمة الموسيقية أ متك ت في عألر النلق. 

 انختا  في معد  الفكاء. -3

 يفكرها اآللرون أمام اللتا بلريقة روعينية رديدل. والعبارات التياإلعادل للكلمات  -4

 وارنتلة السلوكية المتكررل. إلى ارنماطالميا الكبير  -5

 اضلرابات في المظاهر الحسية. -6

 :عالج اضطراب التوحد

وجميع ععا عسععتخدم فععي ع جععه ومن ععا مععا ذكععر  لولععة وآلععرون  ،هنععاك العديععد مععخ الع جععات المسععتخدمة لععع   التولععد

 :يلي ( على سبيا المثا  ال الحبر ما. :.108)

هناك العديد مخ الع جات اللبية التي عستخدم للتولد لع   متكلة محددل أو لل ا عخ طريعق إعلعاء أدويعة  :الطبيةأ( العالجات 

 م(..100)المغلو ، .عند عدد كبير مخ أطتا  التولد ومن ا اردوية المضادل للبرع لكثرل وجود نوبات صرع ،أو فيتامينات

، وي عدف هعفا العع   إلعى أيدا لبعراء معدربيخ فعي هعفا المجعا متخببة وعلى يتم دالا مراكز نتسية  :ب( العالجات النفسية

مساعدل هسالء ارطتا  في التواصا م  اآللريخ مخ ل   ععديا سلوك م والحد مخ السلوك الغيعر مقبعو  أو إكسعاب م الم عارات 

كما يمكخ استخدام استعما  بع  اردوية النتسية التي عقلا مخ عوار  مر  التولد لدى اللتا وعساعد  علعى  ،ال زمة لفلك

 عخ عقديم اإلرراد النتسي للسرل مخ ل   هف  المراكز والمتخببيخ. فض ً  التعلم



 
 
 
 

 

 

 

والعمعا علعى السعيلرل علعى سعلوكه  ،وهفا الع   ي دف إلى ععديا ارنماط السلوكية الخاطئة للتا التولد :ج( العالج السلوكي

وقعد يعتم ذلعك فعي المنعز  معخ  ،التوضوا مخ ل   إكسابه م ارات سلوكية صحيحة وععديا سعلوكه أو مكافعأل السعلوك البعحي 

 م(.1000سليمان، ) .لاصةل   أولياء ارمور أو في فبو  دراسية 

 

 :األسرة والطفل التوحدي

كمعا يععد بدايعة ل معوم  ،لي عاع مما الرك أن وجود طتا عولدا دالا ارسرل يربك لسابات ارسرل ويتكا عبء كبيعر 

ف عفا اللتععا يععد امتععداد بيولعوجي ونتسععي ل معا ومتععروع المسعتقبا الععفا  ،نتسعية وصعدمة كبيععرل ال عحتمعا علععى الوالعديخ لاصععة

اد  والعبع  يحعد  عنعد  عحلعيم لع رادل وععدم ثقعة فعي العفات وعبع ،لعداكا هفا يت رى عندهم بمعي د طتعا عو ،يستثمرون فيه

وال رعك أن أا متعاكا انتعاليعة وعاطتيعة عععاني من عا ارسعرل ععنعكس  ،، والتعور بعدم الرضعا ععخ الحيعالاع امات بيخ الزوجيخ

دها   وهعفا اللتعا التولعدا مثلعه ووض  اللتا التولدا دالا ارسرل يكون عبعاً العجاهات أفرا ،على اللتا التولدا وعسثر فيه

ويمكعخ أن يتععر بععد االرعيعا  ولعفالن عنعدما  ،مثا أا طتا آلر إذا رعر بأنه مرغوب مخ المحيلعيخ بعه فيكعون ملمئنًعا وآمنًعا

 (.82:م.108 ،يدرك أنه غير مرغوب فيه أو م ما  )العربي

 

 :عل  األسرة معاقاآلنار التي يتركها وجود طفل 

معي د  عكعون هنعاك أعبعاء فمنعف  ،عحت ضغط نتسعي وعبعبي رعديد للسرل يض  الوالديخ واإللول معاً إن وجود طتا معاق 

( أهعم 18:م.108ويعفكر العربعي )  ،ع قات مضعلربة بعيخ العزوجيخ، وللا في اردوار وثر ععقيداً وع قات أسرية أك ،إضافية

 :يلييترك ا اللتا المعاق على أسرعه كما  اآلثار التي

 .فسيةاآلنار الن -1

وهعفا الضعغط النتسعي متمثعا فيمعا  ،مخ المسكد أن مسعتوى الضعغط النتسعي يرعتع  عنعد أسعر المععاقيخ مقارنعة بأسعر الععادييخ

فضعً  ععخ ارسعاليب واالسعتراعيجيات المختلتعة التعي علجعأ إلي عا ارسعرل  ،ععانيه ارسعرل معخ أعبعاء وضعغوط وردود فععا مختلتعة

 لتتعايش م  اإلعاقة.

 :االجتماعيةاآلنار  -1

أو  ،ومثا  على ذلك قد يحد  عدم عوافق بيخ ارقران ة دالا ولار  ارسرل عتأثر عأثراً كبيراً ال رك أن الع قات االجتماعي

 أو عميا ارسرل إلى االبتعاد والعزلة عخ ارسر ارلرى. ،صراعات بيخ الزوجيخ وزيادل في معدالت الل ق

 :اآلنار االقتصادية -1

 أكثعر،كمعا يحتعا  اللتعا المععاق إلعى اهتمعام ورعايعة ووقعت  ،اقتبادية إضافية معاق دالا ارسرل أعباءً  ود طتايتكا وج

باإلضافة إلى برامج عدريبيعة وعأهيليعة فعي مراكعز التربيعة الخاصعة عحتعا  لنتقعات ربمعا عتعوق إمكانيعات العديعد معخ ارسعر فتععود 

 بارثر السلبي على جمي  أفراد ارسرل.

 :كما يلياإلعاقة في ارسرل طرق التعاما م  عواما عحدد ( أن هناك عدل  م1001) والبماداويفكر الحديدا 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 .المستوا التعليمي والثقايي لآلباع واألمهات -8

معا يكعون وقععه ألع   لجم ارسرل يسثر ويتأثر باإلعاقة فمث ً والدل طتا معاق في أسعرل كبيعرل الععدد غالبعاً  :حج  األسرة -1

 على أفرادها 

أا عععزداد المسععسوليات الملقععال علععى عععاعق الوالععديخ وبععاقي أفععراد ارسععرل وكععفلك ارعبععاء الماديععة  :نللوا ا عاقللة واللدتها -.

 .والنتسية واالجتماعية المترعبة على ارسرل عزداد عبعاً لنوع اإلعاقة وردع ا

حو طتل م المعاق عختل  عبعاً لجنسه لاصةً في مجتمعاعنا العربية ليث إن استجابات ارها وردود فعل م ن :جنس المعوق -0

 ،هناك عحيز واض  في ارسرل نحو الفكور، وعليه فإن والدل ذكر معاق في ارسرل يزيد في التعور بارسى بعيخ الوالعديخ

ك إلعى كعون العفكر هعو العفا أما إذا كان المولود أنثى فإن وق  اإلعاقة قد يكون أل  والتععور بالخسعارل أقعا ويععزون ذلع

كمععا أن والعدا اللتععا  ،سعيحما اسعم العائلععة ويسعاهم فععي اسعتمرار ذكرهععا علعى عكععس التتعال التعي عنتقععا إلعى أسععرل زوج عا

 طتل عم ومحاولعة إلراجعه معخ عزلتعه  المباب بالتولد في لاجة ماسة للمساعدل لتس يا عملية التتاعا المنظم والمثمر م 

 (..80 :م1000،) أبو السعود

 :ردود يعل األسرة تجاه وجود الطفل التوحدي

ردود فعا ارسرل منف لحظة إدراك وجود االضلراب لتى مرللة التقبا وذلعك معخ  (Whitman,2004,244)يبن  وايتمان 

 :( هي ..1- 1.8م:1082ل   لمس مرالا أساسية يفكرها بوزيد )

 وعزداد بمعرفت م بتتخيت لالته  ،وعبدأ البدمة عندما يتك ارها بوجود للا ما في نمو اللتا :الصدمة -8

ف عي ضعرورية للتختيع  معخ وطعأ البعدمة، والسعما  للسعرل بالوقعت الكعافي  ،البدمة علي مرللةوهي مرللة  :النكران -1

 .خ طبيب لآللر بحثًا عتخيت آلرالنتقا  موللنكران أركا  متعددل من ا ا ،لتقبا الواق  بدرجات عستلي  التعاما مع ا

وعوجيه  ،وعكون بوجود العديد مخ المتاعر السلبية مثا الغضب وعأنيب الضمير والتعور بالفنب والحزن :اآلالم النفسية -.

 اللوم للفات أو اآللريخ أو اللتا نتسه.

ن بوضع  أفضعا ممععا كانعت عليعه سععابقاً وفعي هععف  المرللعة عبعب  ارسعرل أكثععر عقعب ً للواقع  وبععفلك عكعو :التوجله للخلارج -0

وعبععدأ بعالتلل  لمعا لول ععا معخ بععدائا  ،والحقععائق المتعلقعة بوضع  اللتععا والخعدمات التععي قعد عسعاعد  ،السعتيعاب المعلومعات

 كما أن هف  المرللة ععلي مسرًرا على عكي  ارسرل وعقبل ا ارمر أم ال. ،وإمكانيات لمعالجة اللتا ورعايته

 ،عتسم هف  المرللة بدرجعة معخ النضعج والعتت م لمعدى ععأثير االضعلراب علعى ليعال اللتعا وارسعرل ككعا :احتواع األزمة -.

يعأعي هعفا العتت م بتعكا ععدريجي مقرونعاً بوصعو  أفعراد ارسعرل إلعى عقبعا ذواع عم  ،وللتلور المنلقي المتوق  لحالعة اللتعا

 .والقدرل على البقاء والتحدا ،الضميروالتخلت مخ المتاعر السلبية الناعجة عخ التعور بالفنب وعأنيب 

 :عوامل ا تالف استجابة اآلباع تجاه اضطراب الطفل

عختلعع  اسععتجابات اآلبععاء بحسععب عوامععا متعععددل عععسثر فععي مسععاعدع م علععى مواج ععة الضععغوط الناجمععة عععخ اضععلراب اللتععا 

 :( أن مخ بين ا811 م:.108ويفكر القريلي ) ،التولدا

 .وعتسير إدراك الوالديخ للموق   -8

 .نوع الجنس لللتا وعرعيب مي د  بيخ إلوانه وعمر  الزمني -1



 
 
 
 

 

 

 

 .المستوى االجتماعي واالقتبادا للسرل  -.

 طبيعة ودرجة اضلراب اللتا. -0

 معلومات عخ االضلراب لدا الوالديخ.  -.

 ودرجة عدين ا. ،قول إيمان ارسرل بقضاء   وقدر  -.

 الترابط ارسرا والتوافق بيخ الزوجيخ. -.

 ارقارب والجيران والمختبيخ نحو اللتا ومساندع م. اعجاهات -1

 ردود أفعا  ارطباء وارلبائييخ والمعلميخ. -2

 في المجتم  لرعاية اللتا عأهيلياً وععليمياً واجتماعياً.إمكانية عوفر الخدمات والتس ي ت المتالة  -80

 

 ا جراعات المنهجية للدراسة . 1

 :تمهيد

الدراسععة واالجععراءات المتبعععة، والععفا يتضععمخ: عحديععد المن جيععة المتبعععة فععي الدراسععة، يتنععاو  هععفا التبععا وصععتاً لمععن ج 

وعحديد المجتم  والعينة المست دفة، وأدواعه مخ ليث البناء وكيتية التحقعق معخ صعدق علعك ارداء وثباع عا، والعمليعات اإللبعائية 

 التي ستستخدم في عحليا البيانات، وذلك على النحو التالي:

 منهج الدراسة:. 1.1

الدراسة الحالية مخ الدراسات الوصتية اعتمدت الدراسة على من ج المس  االجتمعاعي بلريقعة العينعة العتعوائية وذلعك فعي 

وجمع  البيانعات الميدانيعة وعحويل عا معخ بيانعات كيتيعة إلعى بيانعات  ،جم  بيانات الدراسة مخ ل   عحليا نتعائج الدراسعات السعابقة

ا التولعدا والمتعاكا التعي واق  ععامعا ارسعر السععودية مع  اللتعوذلك لتحليا  ،كمية ليس ا التعاما مع ا في الوص  والتحليا

 عواج  م.

 

 مجتمع الدراسة:. 1.1

مجتمع   ويتكعونبالدراسعة، مجتم  البحث هو بمثابة ولدات محعددل معخ العناصعر الموجعودل فعي المجتمع  يسعت دف م البالعث       

 .التولد بمحافظة جدل اضلرابأسر أطتا  ذوا  الدراسة مخ جمي 

 عينة الدراسة:. 1.1

وعم التيعار عينعة عتعوائية معخ أسعر أطتعا  العينة هي ولدل جزئية مخ المجتم  يتم التيارها وفقاً لمعايير إلبائية محددل، 

 ( مستجيب.801ظة جدل والتي بلغت )ذوا التولد بمحاف

 إجراعات تطبيق أداة الدراسة:. 1.1

قعام البالعث بتحويعا االسعتبيان إلعى اسعتبيان الكترونيعة لتعى عسع ا عمليعة جمع  البيانعات، وبععد ذلعك ععم إرسعا  العرابط إلععى 

ععم إدلعا  البيانعات إلعى البرنعامج )الحزمعة اإللبعائية للعلعوم االجتماعيعة( ( مسعتجيب، وقعد 801المستجيبيخ وجم  الردود معخ )

SPSS  ومخ ثم إجراء التحليا اإللبائي بغية الوصو  للهداف المرجول، وذلك عخ طريق استخدام العديعد معخ 10اإلصدارل ،

 ارساليب اإللبائية.



 
 
 
 

 

 

 

 حدود الدراسة:. 1.1

 الدراسة على واق  ععاما ارسر السعودية م  اللتا التولدا والمتاكا التي عواج  م.عركز )أ( الحدود الموضوعية: 

 ستلبق الدراسة على عينة مخ أسر أطتا  ذوا التولد بمحافظة جدل. الحدود البشرية:)ب( 

 سوف علبق الدراسة في محافظة جدل. )ج( الحدود المكانية: 

 م.1111-  8001ل   التبا الدراسي الثاني لعام  )د( الحدود الزمانية: 

 

 أداة الدراسة:. 2.1

عععم اسععتخدام االسععتبانة كععأدال ل ععف  الدراسععة لجمعع  البيانععات المتعلقععة ب ععا، نظععراً للبيعت ععا مععخ ليععث أهععداف ا ومن ج ععا 

ومجتمع ا، وععتبر مخ أكثر أدوات البحث انتتاراً وعسعتخدم فعي مختلع  مجعاالت العلعوم والمعرفعة، ف عي أكثعر فاعليعة معخ ليعث 

أكبر عدد معخ ارفعراد، كمعا أن عا عسع ا اإلجابعة علعى بعع  ارسعئلة التعي عحتعا  إلعى  الوقت والتكلتة، وإمكانية جم  البيانات عخ

 وقت مخ قبا المبحو  وكفلك عتضا في لالة كون المبحوثيخ منتتريخ في مناطق جغرافية واسعة.

 صدق ونبات االستبانة:

البحث العلمي، ويرج  السبب في ذلعك يُعتبر صدق وثبات البيانات التي عوفّرها اردال هي مخ أهم أسس جم  البيانات في 

 إلى أن ضع  ثبات وصدق اردال قد يسدا إلى ضع  صّحة نتائج البحث العلمي بأكمله،

وععدم صعّحة نتععائج البحعث العلمعي عجعععا البحعث بعدون قيمععة علميعة، لعفلك يجععب علعى البالعث الحععرص علعى التيعار أدال عمتععاز  

 بالثبات والبدق.

 الصدق الظاهري: -أ

كد مخ البدق الظاهرا ل ستبانة مخ ل   عوزي  االستبانة على ذوا االلتباص )محكميخ( لمعرفة آرائ عم ععخ عم التأ

 مدى س مة االستبانة مخ ليث البياغة ومدى قياس العبارات للمحاور التي عتب  ل ا.

 :صدق االتساق الدا لي لالستبانة -ب

  لساب معاما االرعباط لبيرسون بيخ كا عبارل والدرجة الكليعة عم لساب صدق االعساق الداللي ردال الدراسة مخ ل 

 للمحور الفا عتب  له، وجاءت النتيجة كما يلي:

 صدق االعساق الداللي للمحور ارو  (.1-1جدول رق  )

 رق  العبارة
معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية
 رق  العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية

1 .262** 0.006 7 .236* 0.014 

2 .606** 0.000 8 .436** 0.000 

3 .236* 0.014 9 .682** 0.000 

4 .411** 0.000 10 .614** 0.000 

5 .528** 0.000 11 .764** 0.000 

6 .708** 0.000    



 
 
 
 

 

 

 

 صدق االعساق الداللي للمحور الثاني (.1-1جدول رق  )

 رق  العبارة
معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية
 رق  العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية

1 .298** 0.002 6 .576** 0.000 

2 .388** 0.000 7 .682** 0.000 

3 .361** 0.000 8 .648** 0.000 

4 .514** 0.000 9 .637** 0.000 

5 .422** 0.000    

 

 صدق االعساق الداللي للمحور الثالث (.1-1جدول رق  )

 رق  العبارة
معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية
 رق  العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية

1 .491** 0.000 6 .516** 0.000 

2 .600** 0.000 7 .660** 0.000 

3 .691** 0.000 8 .629** 0.000 

4 .540** 0.000 9 .730** 0.000 

5 .415** 0.000    

 

 صدق االعساق الداللي للمحور الراب  (.1-1جدول رق  )

 رق  العبارة
معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية
 رق  العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية

1 .261** 0.006 7 .288** 0.002 

2 .416** 0.000 8 .571** 0.000 

3 .391** 0.000 9 .526** 0.000 

4 .531** 0.000 10 .284** 0.003 

5 .416** 0.000 11 .671** 0.000 

6 .445** 0.000 12 .645** 0.000 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 صدق االعساق الداللي للمحور الخامس (.1-1جدول رق  )

 رق  العبارة
معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية
 رق  العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية

1 .652** 0.000 6 .810** 0.000 

2 .860** 0.000 7 .869** 0.000 

3 .787** 0.000 8 .466** 0.000 

4 .781** 0.000 9 .432** 0.000 

5 .808** 0.000 10 .725** 0.000 

 

 

 نبات االستبانة:  -ج

 وجاءت النتائج كما يلي: ،(Cronbach Alpha) عم التحقق مخ ثبات االستبانة عخ طريق استخدام معاما ألتا كرونباخ

 ألتا-معام ت الثبات ل ستبانة بلريقة كرونباخ (.2-1جدول رق  )

 ألفا-كرونباخ العبارات المحاور

 11..0 88 أساليب اكتتاف ارسرل لللتا المباب باضلراب التولد

 10..0 2 مدى عقبا ارسر السعودية لوجود طتا مخ ذوا اضلراب التولد

 8...0 2 المتك ت التي عواجه أسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد

أساليب ععاما ارسرل م  سلوكيات أطتعال م المبعابيخ باضعلراب 

 التولد
81 0..82 

 0.110 80 دور المسسسات والج ات الداعمة رسر أطتا  التولد

 1.211 11 كامل االستبيان

 

 أوزان اإلجابات لسب مقياس ليكرت الث ثي. (.2-1جدول رق  )

 المتوسط الموزون الوزن ا جابة

 0.. – 0..1 . موافق

 0..1> - ...8 1 محايد

 ...8> - 8.0 8 غير موافق

 

عم لساب المتوسلات الحسابية المرجحة لكا عبارل مخ عبارات أدال الدراسة ومقارنت عا مع  المعدى الموجعود فعي الجعدو  أعع   

 وععلى اإلجابة المقابلة للمدى الفا يق  بدالله متوسط العبارل.



 
 
 
 

 

 

 

 وتحليلهانتائج الدراسة  .1

 تمهيد:

سععيتم فععي هععفا التبععا إجععراء اإللبععاءات الوصععتية التحليليععة للبيانععات التععي عععم جمع ععا مععخ أفععراد العينععة وفقععاً للمحععاور 

بوص  العينة، ثم لساب كا مخ المتوسلات الحسابية واالنحرافات المعياريعة  ابة على التسابالت، وذلك ابتداءً الموضوعة ل ج

ل جابة على التسابالت، ثم التبار التروق فعي المحعاور ل جابات على العبارات المكونة لمحاور أدال البحث  والتبار مرب  كاا

 وذلك على النحو التالي: وفقاً لبع  المتغيرات ارولية،

 وصف العينة ويقاً للبيانات األولية: .1.1

 (. توزيع أيراد العينة ويقاً للجنس.1-1جدول رق  )

 سبة المئويةالن العدد الجنس

 % 86.1 93 ذكر

 %13.9 15 أنثى

 %100.0 108 المجموع

 

(. التعكا التعالي % 2..8( هم ذكور، وأن نسبة اإلنا  بلغعت )% 8..1مخ ل   الجدو  السابق يتض  أن غالبية العينة بنسبة )

 يوض  هف  النسب:

 

 

 للوالد.(. توزيع أيراد العينة ويقاً للمستوا التعليمي 1-1جدول رق  )

 النسبة المئوية العدد المستوا التعليمي للوالد

 4.6 % 5 ابتدائي

 31.5 % 34 ثانوا أو متوسط

 63.9 % 69 فأعلى جامعي

 %100.0 108 المجموع

86.1%

13.9%

توزيع أفراد العينة وفقًا للجنس( 1)شكل رقم 

ذكر

أنثى



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 (. توزيع أيراد العينة ويقاً للمستوا التعليمي للوالدة.1-1جدول رق  )

 النسبة المئوية العدد المستوا التعليمي للوالدة

 6.5 % 7 ابتدائي

 52.8 % 57 ثانوا أو متوسط

 40.7 % 44 فأعلى جامعي

 %100.0 108 المجموع

 

 

 

 توزيع أيراد العينة ويقاً للد ل.(. 1-1جدول رق  )

 النسبة المئوية العدد الد ل

 14.8 % 16 ضعي 

 75.9 % 82 متوسط

 9.3 % 10 عالي

 %100.0 108 المجموع

4.6%

31.5%

63.9%

توزيع أفراد العينة وفقًا للمستوى التعليمي للوالد(. 2-4)شكل رقم 

ابتدائي

متوسط أو ثانوي

جامعي فأعلى

6.5%

52.8%

40.7%

توزيع أفراد العينة وفقًا للمستوى التعليمي للوالدة(. 3-4)شكل رقم 

ابتدائي

متوسط أو ثانوي

جامعي فأعلى



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 توزيع أيراد العينة ويقاً لمدا المعرية السابقة باضطراب التوحد.(. 1-1جدول رق  )

 النسبة المئوية العدد مدا المعرية السابقة باضطراب التوحد

 64.8 % 70 معرفة لدينا ليس

 30.6 % 33 بسيلة معلومات

 4.6 % 5 الكافية المعرفة لدينا

 %100.0 108 المجموع

 

( أفادوا بعأن % ..0.( أفادوا بأنه )ليس لدينا معرف( باضلراب التولد، وأن نسبة )% 0.1.)مخ ل   الجدو  يتبيخ أن نسبة 

( أفععادوا بععأن )لععدينا المعرفععة الكافيععة( باضععلراب التولععد. % ..0لععدي م )معلومععات بسععيلة( عععخ اضععلراب التولععد، وأن نسععبة )

 التكا التالي يوض  هف  النسب:

 

 

 العينة ويقاً لوجود إعاقة أ را ألحد أيراد األسرة.(. توزيع أيراد 2-1جدول رق  )

 النسبة المئوية العدد هل توجد إعاقة أ را ألحد أيراد األسرة

 12.0 % 13 نعم

 88.0 % 95 ال

 %100.0 108 المجموع

 

14.8%

75.9%

9.3%

توزيع أفراد العينة وفقًا للدخل(. 4-4)شكل رقم 

ضعيف

متوسط

عالي

64.8%

30.6%

4.6%

توزيع أفراد العينة وفقًا لمدى المعرفة السابقة باضطراب التوحد(. 5-4)شكل رقم 

ليس لدينا معرفة

معلومات بسيطة

لدينا المعرفة الكافية



 
 
 
 

 

 

 

أفعراد ارسعرل، بينمعا ( أفعادوا بأنعه ال عوجعد إعاقعة ألعرى رلعد % 11.0مخ ل   الجدو  السابق يتض  أن غالبية العينة بنسعبة )

 ( أفادوا بوجود إعاقة ألرى رلد أفراد ارسرل. التكا التالي يوض  هف  النسب:% 81.0نسبة )

 

 

 (. توزيع أيراد العينة ويقاً لمت  ت  اكتشاف اضطراب التوحد عند طفلك.2-1جدول رق  )

 النسبة المئوية العدد مت  ت  اكتشاف اضطراب التوحد عند طفلك

 1.9 % 2 الوالدل قبا

 1.9 % 2 أر ر 6 مخ أقا

 8.3 % 9 سنة إلى أر ر 6 مخ

 33.3 % 36 سنتيخ مخ اقا – سنة مخ

 54.6 % 59 سنتيخ مخ أكثر

 %100.0 108 المجموع

 

 

 

 تساؤالت الدراسة: تحليل نتائج .1.1

 ؟ارسر السعوديةهي أساليب اكتتاف ارطتا  ذوا اضلراب التولد لدى ما  نتائج التساؤل األول:

12.0%

88.0%

رةتوزيع أفراد العينة وفقًا لوجود إعاقة أخرى ألحد أفراد األس(. 6-4)شكل رقم 

نعم

ال

1.9% 1.9%
8.3%

33.3%54.6%

كتوزيع أفراد العينة وفقًا لمتى تم اكتشاف اضطراب التوحد عند طفل(. 7-4)شكل رقم 

قبل الوالدة

أشهر6أقل من 

أشهر إلى سنة6من 

اقل من سنتين–من سنة 

أكثر من سنتين



 
 
 
 

 

 

 

، وذلك أساليب اكتتاف ارسرل لللتا المباب باضلراب التولدل جابة على هفا التساب  فسيتم عحليا عبارات المحور ارو : 

 بحساب المتوسلات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتبار مرب  كاا إلجابات أفراد العينة على عبارات المحور، وكما يلي:

أسعاليب  المتوسط الحسابي، االنحراف المعيارا، والتبار مرب  كاا ل جابات على عبعارات المحعور ارو : :(2-1جدول رق  )

 .اكتتاف ارسرل لللتا المباب باضلراب التولد

 المتوسط العبارات
االنحراف 

 المعياري
 المستوا

مربع 

 كاي

الداللة 

 ا حصائية
 الترتي 

 1 0.000 104.0 موافق 0.10 2.99 . مخ ل   عدم استجابة اللتا لي.8

 3 0.000 198.4 موافق 0.23 2.96 . عدم قيام طتلي باللعب م  اآللريخ.1

. يجععد طتلععي صعععوبة بالغععة فععي االلععت ط .

 والتواصا م  اآللريخ.
 2 0.000 100.1 موافق 0.14 2.98

 6 0.000 140.4 موافق 0.49 2.82 . أقوم بمقارنة طتلي بارطتا  العادييخ.0

مععخ لعع   عجنععب طتلععي النظععر مبارععرل . .

 إلى رخت آلر.
 5 0.000 170.7 موافق 0.39 2.90

 7 0.000 131.2 موافق 0.50 2.81 . يتضا الجلوس لولدل لساعات طويلة..

. معخ لع   إجعراء التبعارات معمليعة قبعا .

 الوالدل.
1.39 0.77 

غير 

 موافق
103.2 0.000 11 

. يععععاني معععخ صععععوبة وععععألر فعععي اللغعععة 1

 وف مه للكلمات والضمائر.
 4 0.000 181.6 موافق 0.33 2.93

. قمععععت بمتععععاهدل البععععرامج التععععي عنععععاقش 2

 اضلراب التولد.
 9 0.000 92.4 موافق 0.72 2.63

 8 0.000 135.7 موافق 0.50 2.80 . يردد الكلمات دون ف م معناها.80

. عظ ععر لديععه سععلوكيات عدوانيععة كالميععا 88

 اررياء.للتحليم وعكسير 
 10 0.000 77.2 موافق 0.74 2.58

    موافق 0.44 2.71 الدرجة الكلية للمحور

 

 أساليب اكتتاف ارسرل لللتا المباب باضلراب التولد جاءت بالترعيب اآلعي:

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.22. )مخ ل   عدم استجابة اللتا لي( في المرعبة ارولى بمتوسط لسابي بلغ )8

( ومسعتوى 1.21)يجد طتلي صعوبة بالغة في االلعت ط والتواصعا مع  اآللعريخ( فعي المرعبعة الثانيعة بمتوسعط لسعابي بلعغ ). 1

 استجابة )موافق(.



 
 
 
 

 

 

 

 ( ومستوى استجابة )موافق(..1.2. )عدم قيام طتلي باللعب م  اآللريخ( في المرعبة الثالثة بمتوسط لسابي بلغ ).

( ومسعتوى .1.2لغة وف مه للكلمعات والضعمائر( فعي المرعبعة الرابععة بمتوسعط لسعابي بلعغ ). )يعاني مخ صعوبة وعألر في ال0

 استجابة )موافق(.

( ومسعتوى اسعتجابة 1.20. )مخ ل   عجنب طتلي النظر مباررل إلى رخت آلر( في المرعبة الخامسة بمتوسط لسابي بلعغ ).

 )موافق(.

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.11مرعبة السادسة بمتوسط لسابي بلغ ). )أقوم بمقارنة طتلي بارطتا  العادييخ( في ال.

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.18. )يتضا الجلوس لولدل لساعات طويلة( في المرعبة السابعة بمتوسط لسابي بلغ ).

 )موافق(.( ومستوى استجابة 1.10. )يردد الكلمات دون ف م معناها( في المرعبة الثامنة بمتوسط لسابي بلغ )1

( ومسعتوى اسعتجابة ...1. )قمت بمتاهدل البرامج التي عناقش اضلراب التولعد( فعي المرعبعة التاسععة بمتوسعط لسعابي بلعغ )2

 )موافق(.

( ومسعتوى 1..1. )عظ ر لديه سلوكيات عدوانية كالميا للتحليم وعكسير اررياء( في المرعبة العاررل بمتوسط لسابي بلعغ )80

 استجابة )موافق(.

( ومسعتوى اسعتجابة 2..8. )مخ ل   إجراء التبارات معملية قبا الوالدل( في المرعبة الحادية عتعر بمتوسعط لسعابي بلعغ )88

 )غير موافق(.

 

 ؟مدى عقبا ارسر السعودية لوجود طتا مخ ذوا اضلراب التولدما  نتائج التساؤل الثاني:

معدى عقبعا ارسعر السععودية لوجعود طتعا معخ ذوا اضعلراب ل جابة علعى هعفا التسعاب  فسعيتم عحليعا عبعارات المحعور الثعاني: 

، وذلععك بحسععاب المتوسععلات الحسععابية واالنحرافععات المعياريععة والتبععار مربعع  كععاا إلجابععات أفععراد العينععة علععى عبععارات التولععد

 المحور، وكما يلي:

معدى  الحسابي، االنحراف المعيارا، والتبعار مربع  كعاا ل جابعات علعى عبعارات المحعور الثعاني: المتوسط (:2-1جدول رق  )

 .عقبا ارسر السعودية لوجود طتا مخ ذوا اضلراب التولد

 المتوسط العبارات
االنحراف 

 المعياري
 المستوا

مربع 

 كاي

الداللة 

 ا حصائية
 الترتي 

. أرعععر بععالقلق والخععوف علععى ليععال 8

 طتلي.ومستقبا 
 2 0.000 170.9 موافق 0.35 2.91

. أرعر بأنعه التبعار معخ   والبعد أن 1

 أعقبله.
 3 0.000 170.9 موافق 0.35 2.90

. أرعععععر بععععالقلق عنععععدما أقبععععر معععع  .

 طتلي.
 1 0.000 171.2 موافق 0.31 2.92

 4 0.000 126.7 موافق 0.51 2.80. أرعععععر بععععارلم رن طتلععععي سععععيبقى 0



 
 
 
 

 

 

 

 طوا  لياعه معاق.

. ال ع منععععععععي متععععععععاعر اآللععععععععريخ .

 ونظراع م.
 5 0.000 112.7 موافق 0.61 2.73

. أرععععر بعععأن أقعععاربي يتعععفمرون معععخ .

 طتلي.
 8 0.000 25.2 محايد 0.89 2.25

طتعععععا  إلنجعععععاب. أرععععععر باإللبعععععاط .

 مباب بالتولد.
 6 0.000 40.2 موافق 0.81 2.42

. أرعععر بالخجععا مععخ نظععرات النععاس 1

 في االماكخ العامة.
 7 0.000 48.2 موافق 0.89 2.35

. أرعر بعأن أصعدقائي قعد عخلعو عنعي 2

 طتلي. إنجاببسبب 
1.34 0.73 

غير 

 موافق
110.1 0.000 9 

    موايق 0.60 2.51 الدرجة الكلية للمحور

 فقد عم عرعيب العبارات عنازلياً وفقاً لدرجة الموافقة، وذلك كما يلي:

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.21طتلي( في المرعبة ارولى بمتوسط لسابي بلغ ). )أرعر بالقلق عندما أقبر م  8

( ومسععتوى اسععتجابة 1.28. )أرعععر بععالقلق والخععوف علععى ليععال ومسععتقبا طتلععي( فععي المرعبععة الثانيععة بمتوسععط لسععابي بلععغ )1

 )موافق(.

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.20لسابي بلغ ) . )أرعر بأنه التبار مخ   والبد أن أعقبله( في المرعبة الثالثة بمتوسط.

( ومسععتوى اسععتجابة 1.10. )أرعععر بععارلم رن طتلععي سععيبقى طععوا  لياعععه معععاق( فععي المرعبععة الرابعععة بمتوسععط لسععابي بلععغ )0

 )موافق(.

 فق(.( ومستوى استجابة )موا...1. )ال ع مني متاعر اآللريخ ونظراع م( في المرعبة الخامسة بمتوسط لسابي بلغ ).

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.01طتا مباب بالتولد( في المرعبة السادسة بمتوسط لسابي بلغ ) إلنجاب. )أرعر باإللباط .

( ومسعتوى اسعتجابة ...1. )أرعر بالخجا مخ نظرات الناس فعي االمعاكخ العامعة( فعي المرعبعة السعابعة بمتوسعط لسعابي بلعغ ).

 )موافق(.

( ومسعتوى اسعتجابة 0..8طتلي( في المرعبعة التاسععة بمتوسعط لسعابي بلعغ ) إنجاب. )أرعر بأن أصدقائي قد عخلو عني بسبب 1

 )غير موافق(.

 

 ؟هي المتك ت التي عواجه أسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولدما  نتائج التساؤل الثالث:

المتععك ت التععي عواجععه أسععر ارطتععا  المبععابيخ باضععلراب ل جابععة علععى هععفا التسععاب  فسععيتم عحليععا عبععارات المحععور الثالععث: 

، وذلععك بحسععاب المتوسععلات الحسععابية واالنحرافععات المعياريععة والتبععار مربعع  كععاا إلجابععات أفععراد العينععة علععى عبععارات التولععد

 المحور، وكما يلي:



 
 
 
 

 

 

 

 سععط الحسععابي، االنحععراف المعيععارا، والتبععار مربعع  كععاا ل جابععات علععى عبععارات المحععور الثالععث:المتو (:11-1جللدول رقلل  )

 .المتك ت التي عواجه أسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد

 المتوسط العبارات
االنحراف 

 المعياري
 المستوا

مربع 

 كاي

الداللة 

 ا حصائية
 الترتي 

. دللنا في متعك ت أسعرية نتيجعة لوجعود 8

 طتلنا التولدا.
 9 0.000 50.7 محايد 0.91 1.67

 2 0.000 136.3 موافق 0.60 2.78 . نجد صعوبة في ععليم طتلنا التولدا 1

. العععععدلا ال يكتعععععي بععععععد مجعععععيء طتلنعععععا .

 التولدا.
 5 0.000 77.4 موافق 0.75 2.57

. أرى ععععععدم عقععععععدير المحيلععععععيخ لولنععععععا 0

 لظروفنا البعبة.
 4 0.000 100.2 موافق 0.68 2.67

. ال نجد الدعم الكافي مخ المجتم  للتكيع  .

 م  وض  طتلنا التولدا
 1 0.000 140.2 موافق 0.54 2.81

. ال يوجد انسجام بيخ طتلنا التولدا وبيخ .

 إلوانه وألواعه
 3 0.000 135.7 موافق 0.61 2.77

. ال نسعععععتلي  ععععععوفير االدويعععععة الرعتعععععاع .

 أسعارها.
 6 0.000 65.7 موافق 0.83 2.48

. ضعععتت ع قتنععا بارهععا واالصععدقاء بعععد 1

 مجي طتلنا التولدا.
 7 0.000 23.7 محايد 0.93 1.85

. اضلر لحرمان أسعرعي أليانعاً معخ أجعا 2

 عوفير الما .
 8 0.000 29.6 محايد 0.93 1.81

    موايق 0.75 2.38 الدرجة الكلية للمحور

 

 أسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد جاءت بالترعيب اآلعي:وبالتالي فإن أكثر المتك ت التي عواجه 

( 1.18. )ال نجععد الععدعم الكععافي مععخ المجتمعع  للتكيعع  معع  وضعع  طتلنععا التولععدا( فععي المرعبععة ارولععى بمتوسععط لسععابي بلععغ )8

 ومستوى استجابة )موافق(.

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1..1بلغ ) . )نجد صعوبة في ععليم طتلنا التولدا( في المرعبة الثانية بمتوسط لسابي1

( ومستوى اسعتجابة ...1. )ال يوجد انسجام بيخ طتلنا التولدا وبيخ إلوانه وألواعه( في المرعبة الثالثة بمتوسط لسابي بلغ ).

 )موافق(.



 
 
 
 

 

 

 

توى اسععتجابة ( ومسعع...1. )أرى عععدم عقععدير المحيلععيخ لولنععا لظروفنععا البعععبة( فععي المرعبععة الرابعععة بمتوسععط لسععابي بلععغ )0

 )موافق(.

 ( ومستوى استجابة )موافق(....1. )الدلا ال يكتي بعد مجيء طتلنا التولدا( في المرعبة الخامسة بمتوسط لسابي بلغ ).

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.01. )ال نستلي  عوفير االدوية الرعتاع أسعارها( في المرعبة السادسة بمتوسط لسابي بلغ ).

( ومسعتوى .8.1نا بارها واالصعدقاء بععد مجعي طتلنعا التولعدا( فعي المرعبعة السعابعة بمتوسعط لسعابي بلعغ ). )ضعتت ع قت.

 استجابة )محايد(.

( ومسعتوى اسعتجابة 8.18. )اضلر لحرمان أسعرعي أليانعاً معخ أجعا ععوفير المعا ( فعي المرعبعة الثامنعة بمتوسعط لسعابي بلعغ )1

 )محايد(.

( ومسعتوى اسعتجابة ...8جة لوجود طتلنا التولدا( في المرعبة التاسعة بمتوسط لسعابي بلعغ ). )دللنا في متك ت أسرية نتي2

 )محايد(.

 

 ؟هي أساليب ععاما ارسر السعودية م  سلوكيات أطتال م المبابيخ باضلراب التولدما  نتائج التساؤل الرابع:

ععاما ارسرل م  سلوكيات أطتال م المبابيخ باضلراب  أساليبل جابة على هفا التساب  فسيتم عحليا عبارات المحور الراب : 

، وذلععك بحسععاب المتوسععلات الحسععابية واالنحرافععات المعياريععة والتبععار مربعع  كععاا إلجابععات أفععراد العينععة علععى عبععارات التولععد

 المحور، وكما يلي:

 علععى عبععارات المحععور الرابعع :المتوسععط الحسععابي، االنحععراف المعيععارا، والتبععار مربعع  كععاا ل جابععات  (:11-1جللدول رقلل  )

 .أساليب ععاما ارسرل م  سلوكيات أطتال م المبابيخ باضلراب التولد

 المتوسط العبارات
االنحراف 

 المعياري
 المستوا

مربع 

 كاي

الداللة 

 ا حصائية
 الترتي 

. ألجعععععأ إلعععععى   عبعععععر العععععدعاء للتلعععععي 8

 ورسرعي.
 1 0.000 170.7 موافق 0.45 2.88

 3 0.000 155.2 موافق 0.52 2.83 .ارغا ابني بم ام متنوعة. ألاو  أن 1

 4 0.000 135.7 موافق 0.50 2.81 .. أرارك أبني بأنتلة جماعية.

. اسعععتخدم المععععززات الماديعععة والمعنويعععة 0

 والرمزية.
 2 0.000 150.2 موافق 0.45 2.85

. أعاقععب طتلععي عنععدما يتبععرف بلريقععة .

 غير مناسبة 
 10 0.000 40.2 محايد 0.98 1.97

 6 0.000 100.7 موافق 0.60 2.71 . ألاو  أن أجد أصدقاء البني..

. أعجاهعععععا المتعععععك ت السعععععلوكية التعععععي .

 يظ رها طتلي.
 7 0.000 106.2 موافق 0.74 2.64

 11 0.000 93.7غير  0.76 1.40 . أرغا نتسي بأا عما كي ال أراهد ابني 1



 
 
 
 

 

 

 

 موافق

علعععععك . أغعععععادر المنعععععز  عنعععععدما أواجعععععه 2

 المتك ت.
1.36 0.72 

غير 

 موافق
96.5 0.000 12 

. أعاب  كا جديد في سبيا مسعاعدل طتلعي 80

 التولدا
 5 0.000 135.4 موافق 0.56 2.79

. ال نجعععد أا صععععوبة فعععي التعامعععا مععع  88

 طتلنا التولدا
 8 0.000 24.7 محايد 0.90 2.22

. ععتبر سلوكياعه طبيعيعة بالنسعبة لنعا فعي 81

 ارسرل
 9 0.000 20.1 محايد 0.93 2.10

    موايق 0.68 2.38 الدرجة الكلية للمحور

 

 وبالتالي فإن أكثر ارساليب التي عتبع ا ارسرل م  سلوكيات أطتال م المبابيخ باضلراب التولد جاءت بالترعيب اآلعي:

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.11) . )ألجأ إلى   عبر الدعاء للتلي ورسرعي( في المرعبة ارولى بمتوسط لسابي بلغ8

 ( ومستوى استجابة )موافق(..1.1. )استخدم المعززات المادية والمعنوية والرمزية( في المرعبة الثانية بمتوسط لسابي بلغ )1

 ( ومستوى استجابة )موافق(..1.1. )ألاو  أن ارغا ابني بم ام متنوعة( في المرعبة الثالثة بمتوسط لسابي بلغ ).

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.18رارك أبني بأنتلة جماعية( في المرعبة الرابعة بمتوسط لسابي بلغ ). )أ0

( ومسععتوى اسععتجابة 2..1. )أعععاب  كععا جديععد فععي سععبيا مسععاعدل طتلععي التولععدا( فععي المرعبععة الخامسععة بمتوسععط لسععابي بلععغ ).

 )موافق(.

 ( ومستوى استجابة )موافق(.8..1بمتوسط لسابي بلغ ). )ألاو  أن أجد أصدقاء البني( في المرعبة السادسة .

( ومسععتوى اسععتجابة 0..1. )أعجاهععا المتععك ت السععلوكية التععي يظ رهععا طتلععي( فععي المرعبععة السععابعة بمتوسععط لسععابي بلععغ ).

 )موافق(.

سععتوى اسععتجابة ( وم1.11. )ال نجععد أا صعععوبة فععي التعامععا معع  طتلنععا التولععدا( فععي المرعبععة الثامنععة بمتوسععط لسععابي بلععغ )1

 )محايد(.

 ( ومستوى استجابة )محايد(.1.80. )ععتبر سلوكياعه طبيعية بالنسبة لنا في ارسرل( في المرعبة التاسعة بمتوسط لسابي بلغ )2

( ومسعتوى اسعتجابة .8.2. )أعاقب طتلي عندما يتبرف بلريقعة غيعر مناسعبة( فعي المرعبعة العارعرل بمتوسعط لسعابي بلعغ )80

 )محايد(.

( ومسعتوى اسعتجابة )غيعر 8.00)أرغا نتسي بأا عما كي ال أراهد ابني( في المرعبة الحادية عتر بمتوسط لسعابي بلعغ ). 88

 موافق(.

( ومسعتوى اسعتجابة )غيعر ...8. )أغادر المنز  عندما أواجه علك المتك ت( في المرعبة الثانية عتر بمتوسط لسابي بلعغ )81

 موافق(.

 



 
 
 
 

 

 

 

 ؟هو دور المسسسات والج ات الداعمة رسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد ما نتائج التساؤل الخامس:

، وذلعك دور المسسسات والج ات الداعمعة رسعر أطتعا  التولعدل جابة على هفا التساب  فسيتم عحليا عبارات المحور الخامس: 

 راد العينة على عبارات المحور، وكما يلي:بحساب المتوسلات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتبار مرب  كاا إلجابات أف

 

دور  المتوسط الحسابي، االنحراف المعيارا، والتبار مرب  كاا ل جابات على عبارات المحور الخامس: (:11-1جدول رق  )

 .المسسسات والج ات الداعمة رسر أطتا  التولد

 المتوسط العبارات
االنحراف 

 المعياري

المستو

 ا
 مربع كاي

الداللة 

 ا حصائية
 الترتي 

. هناك العديد مخ الدورات والبرامج التدريبيعة 8

عساعدني على كيتية التعاما م  المتك ت التعي 

 عواجه طتلي.

 3 0.000 28.5 محايد 0.93 1.83

. عتوافر مراكز للرعاية الكافيعة بمحافظعة جعدل 1

 لخدمة طتلي ومخ مثله.
1.44 0.74 

غير 

 موافق
70.1 0.000 9 

عتعععععوافر اردوات والتج يعععععزات والمععععععدات . .

 ال زمة طتلي.
1.60 0.86 

غير 

 موافق
51.7 0.000 7 

. عسعع م طبيعععة الخععدمات المقدمععة للتلععي فععي 0

 عتاعله م  أفراد المجتم .
1.58 0.82 

غير 

 موافق
43.2 0.000 8 

. عقععععدم المراكععععز المتخببععععة لرعايععععة ذوا .

للتعامعا التولد لعدمات عأهيليعة لللتعا ودورات 

 السليم مع م.

1.66 0.88 
غير 

 موافق
41.1 0.000 5 

. عسعع م طبيعععة الخععدمات المقدمععة للتلععي فععي .

 إيجاد ليال أفضا له.
1.65 0.90 

غير 

 موافق
52.7 0.000 6 

. المجتمععع  واع بكيتيعععة التعامعععا مععع  المععععاق .

 ولاصة طتا التولد.
1.31 0.69 

غير 

 موافق
113.6 0.000 10 

 1 0.000 170.7 موافق 0.45 2.88 مادياً مخ الدولة. . نتلقى دعماً 1

. عوجد مسسسات ليرية ععدعمنا وعسعاعدنا فعي 2

 ع   اللتا.
 2 0.000 37.2 محايد 0.89 2.31

. ال أجد أا صعوبة مع  طتلعي التولعدا فعي 80

 ظا دعم مسسسات المجتم  مادياً ومعنوياً.
 4 0.000 29.1 محايد 0.85 1.68

    محايد 0.80 1.79 للمحورالدرجة الكلية 

 عم عرعيب هف  اردوار وفقاً لدرجة الموافقة، وذلك كما يلي:



 
 
 
 

 

 

 

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.11. )نتلقى دعماً مادياً مخ الدولة( في المرعبة ارولى بمتوسط لسابي بلغ )8

( ومسعتوى اسعتجابة 8..1بمتوسط لسابي بلغ ). )عوجد مسسسات ليرية عدعمنا وعساعدنا في ع   اللتا( في المرعبة الثانية 1

 )محايد(.

. )هناك العديد مخ العدورات والبعرامج التدريبيعة عسعاعدني علعى كيتيعة التعامعا مع  المتعك ت التعي عواجعه طتلعي( فعي المرعبعة .

 ( ومستوى استجابة )محايد(..8.1الثالثة بمتوسط لسابي بلغ )

ا دعم مسسسات المجتمع  ماديعاً ومعنويعاً( فعي المرعبعة الرابععة بمتوسعط لسعابي . )ال أجد أا صعوبة م  طتلي التولدا في ظ0

 ( ومستوى استجابة )محايد(.1..8بلغ )

. )عقدم المراكز المتخببة لرعاية ذوا التولعد لعدمات عأهيليعة لللتعا ودورات للتعامعا السعليم مع عم( فعي المرعبعة الخامسعة .

 غير موافق(.( ومستوى استجابة )...8بمتوسط لسابي بلغ )

( ومسعتوى ...8. )عس م طبيعة الخدمات المقدمة للتلي في إيجاد ليال أفضا له( فعي المرعبعة السادسعة بمتوسعط لسعابي بلعغ ).

 استجابة )غير موافق(.

( ومسعتوى اسعتجابة 0..8. )عتوافر اردوات والتج يزات والمعدات ال زمة طتلي( في المرعبة السعابعة بمتوسعط لسعابي بلعغ ).

 ير موافق(.)غ

( ومستوى 1..8. )عس م طبيعة الخدمات المقدمة للتلي في عتاعله م  أفراد المجتم ( في المرعبة الثامنة بمتوسط لسابي بلغ )1

 استجابة )غير موافق(.

( 8.00. )عتععوافر مراكععز للرعايععة الكافيععة بمحافظععة جععدل لخدمععة طتلععي ومععخ مثلععه( فععي المرعبععة التاسعععة بمتوسععط لسععابي بلععغ )2

 ومستوى استجابة )غير موافق(.

( ومسعتوى 8..8. )المجتم  واع بكيتية التعاما م  المعاق ولاصة طتا التولد( في المرعبة العارعرل بمتوسعط لسعابي بلعغ )80

 استجابة )غير موافق(.

 

 الفروق يي محاور أداة الدراسة ويقاً للمتايرات األولية: .1.1

لدراسععة التععروق فععي محععاور أدال الدراسععة وفقععاً  (ANOVAوعحليععا التبععايخ ارلععادا )عععم إجععراء التبععار )ت( للعينععات المسععتقلة 

للمقارنععات البعديععة  مععدى المعرفععة السععابقة باضععلراب التولععد(، باإلضععافة إلععى التبععار )رععيتيه( –الععدلا  –للمتغيععرات )الجععنس 

 وذلك كما يلي: الثنائية،

 .لدراسة التروق في متوسلات محاور أدال الدراسة وفقاً لمتغير الجنس نتائج التبار )ت( للعينات المستقلة (.11-1جدول رق  )

 يئات المتاير المحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 Tاال تبار 

الداللة 

 ا حصائية

أسعععاليب اكتتعععاف ارسعععرل لللتعععا 

 المباب باضلراب التولد

 0.22 2.72 ذكر
1.21 0.230 

 0.27 2.64 أنثى

مدى عقبا ارسعر السععودية لوجعود 

 طتا مخ ذوا اضلراب التولد

 0.30 2.53 ذكر
1.29 0.201 

 0.46 2.41 أنثى



 
 
 
 

 

 

 

المتعععععك ت التعععععي عواجعععععه أسعععععر 

ارطتععععا  المبععععابيخ باضععععلراب 

 التولد

 0.41 2.41 ذكر

1.73 0.086 
 0.63 2.19 أنثى

أسععععععاليب ععامععععععا ارسععععععرل معععععع  

سععععععلوكيات أطتععععععال م المبععععععابيخ 

 باضلراب التولد

 0.29 2.37 ذكر

-0.58 0.565 
 0.39 2.42 أنثى

دور المسسسات والج عات الداعمعة 

 رسر أطتا  التولد

 0.53 1.72 ذكر
-3.59 0.001 

 0.59 2.25 أنثى

لدراسعة التعروق فعي متوسعلات محعاور أدال لجدو  السابق يوض  نتعائج التبعار )ت( للتعروق بعيخ متوسعلات العينعات المسعتقلة ا

 والداللة اإللبائية نجد اآلعي: الدراسة وفقاً لمتغير الجنس، وبمتابعة قيم االلتبار )ت(

أسعاليب اكتتعاف ارسععرل لللتعا المبععاب محعاور أدال الدراسععة )أفعراد العينعة نحععو  ال عوجعد فعروق ذات داللععة إلبعائية فععي آراء

المتعك ت التعي عواجعه أسعر ارطتعا   –ارسر السعودية لوجود طتا مخ ذوا اضلراب التولعد مدى عقبا  –باضلراب التولد 

 –( وفقعاً لمتغيعر الجعنس أساليب ععاما ارسرل م  سلوكيات أطتال م المبابيخ باضلراب التولد –المبابيخ باضلراب التولد 

 (..0.0مخ مستوى المعنوية )أكبر  ليث أن جمي  قيم الداللة اإللبائية المقابلة ل ف  المحور جاءت

لدراسة التروق في متوسلات محعاور أدال الدراسعة وفقعاً لمتغيعر  (ANOVAنتائج عحليا التبايخ ارلادا ) (.11-1جدول رق  )

 .الدلا

 مصادر التباين المحاور
مجموا 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

قيمة 

 Fاال تبار 

الداللة 

 ا حصائية

اكتتاف ارسرل لللتا المباب أساليب 

 باضلراب التولد

بيخ 

 المجموعات
0.4 2 0.19 

دالا  0.024 3.86

 المجموعات
5.3 105 0.05 

  107 5.7 الكلي

مدى عقبا ارسر السععودية لوجعود طتعا 

 مخ ذوا اضلراب التولد

بيخ 

 المجموعات
0.3 2 0.15 

دالا  0.227 1.51

 المجموعات
10.8 105 0.10 

  107 11.1 الكلي

المتعععك ت التعععي عواجعععه أسعععر ارطتعععا  

 المبابيخ باضلراب التولد

بيخ 

 المجموعات
2.1 2 1.06 5.72 0.004 



 
 
 
 

 

 

 

دالا 

 المجموعات
19.5 105 0.19 

  107 21.6 الكلي

أسعععاليب ععامعععا ارسعععرل مععع  سعععلوكيات 

 أطتال م المبابيخ باضلراب التولد

بيخ 

 المجموعات
0.5 2 0.26 

دالا  0.060 2.89

 المجموعات
9.6 105 0.09 

  107 10.1 الكلي

دور المسسسات والج ات الداعمة رسر 

 أطتا  التولد

بيخ 

 المجموعات
0.4 2 0.21 

دالا  0.528 0.64

 المجموعات
33.6 105 0.32 

  107 34.0 الكلي

 

( بقيمععة .1..المبععاب باضععلراب التولععد، فقععد بلغععت قيمععة االلتبععار )أسععاليب اكتتععاف ارسععرل لللتععا : بالنسللبة للمحللور األول

( .0.0( مما يتير إلى معنوية التروق وفقاً للدلا، بمعنى أنعه عوجعد فعروق ذات داللعة إلبعائية عنعد مسعتوى )0.010التمالية )

ا، وقعد أظ عر التبعار المقارنعات بيخ آراء أفراد العينة نحو أساليب اكتتاف ارسرل لللتا المباب باضلراب التولعد وفقعاً للعدل

 البعدية )ريتيه( وجود فروق بيخ فئتي الدلا )ضعي ( و )متوسط( لبال  )متوسط( بالمتوسط الحسابي ارعلى.

( بقيمة 1...المتك ت التي عواجه أسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد، فقد بلغت قيمة االلتبار ): بالنسبة للمحور الثالث

( .0.0( مما يتير إلى معنوية التروق وفقاً للدلا، بمعنى أنعه عوجعد فعروق ذات داللعة إلبعائية عنعد مسعتوى )0.000)التمالية 

بيخ آراء العينة نحو المتعك ت التعي عواجعه أسعر ارطتعا  المبعابيخ باضعلراب التولعد وفقعاً لمتغيعر العدلا، وقعد أظ عر التبعار 

 ئتي الدلا )ضعي ( و )عالي( لبال  )عالي( بالمتوسط الحسابي ارعلى.المقارنات البعدية )ريتيه( وجود فروق بيخ ف

( ممعا يتعير .0.0فقد جاءت القيم االلتمالية المقابلة ل ا أكبعر معخ مسعتوى المعنويعة ): بالنسبة للمحاور الثاني والرابع والخامس

لة إلبائية بيخ آراء أفراد العينة لو  )مدى عقبعا إلى عدم معنوية التروق في ا وفقاً للدلا، وبالتالي فإنه ال عوجد فروق ذات دال

أسعاليب ععامعا ارسعرل مع  سعلوكيات أطتعال م المبعابيخ باضعلراب  -ارسر السعودية لوجود طتعا معخ ذوا اضعلراب التولعد 

 دور المسسسات والج ات الداعمة رسر أطتا  التولد( وفقاً لمتغير الدلا. -التولد 

لدراسة التعروق فعي متوسعلات محعاور أدال الدراسعة وفقعاً لمعدى  (ANOVAالتبايخ ارلادا ) نتائج عحليا (.11-1جدول رق  )

 .المعرفة السابقة باضلراب التولد

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 مصادر التباين المحاور
مجموا 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

قيمة 

اال تبار 

F 

الداللة 

 ا حصائية

أسعععاليب اكتتعععاف ارسعععرل لللتعععا 

 التولد المباب باضلراب

 0.07 2 0.1 بيخ المجموعات

 0.05 105 5.5 دالا المجموعات 0.272 1.32

  107 5.7 الكلي

مدى عقبا ارسعر السععودية لوجعود 

 طتا مخ ذوا اضلراب التولد

 0.12 2 0.2 بيخ المجموعات

 0.10 105 10.9 دالا المجموعات 0.329 1.12

  107 11.1 الكلي

عواجعععععه أسعععععر المتعععععك ت التعععععي 

ارطتععععا  المبععععابيخ باضععععلراب 

 التولد

 0.19 2 0.4 بيخ المجموعات

 0.20 105 21.2 دالا المجموعات 0.401 0.92

  107 21.6 الكلي

أساليب ععاما ارسرل م  سلوكيات 

أطتعععععال م المبعععععابيخ باضعععععلراب 

 التولد

 0.03 2 0.1 بيخ المجموعات

 0.10 105 10.0 دالا المجموعات 0.737 0.31

  107 10.1 الكلي

دور المسسسات والج عات الداعمعة 

 رسر أطتا  التولد

 1.88 2 3.8 بيخ المجموعات

 0.29 105 30.3 دالا المجموعات 0.002 6.52

 0.000 107 34.0 الكلي

 

( ممعا .0.0أكبعر معخ مسعتوى المعنويعة ) ل عافقد جاءت القيم االلتمالية المقابلة : بالنسبة للمحاور األول والثاني والثالث والرابع

، وبالتععالي فإنععه ال عوجععد فععروق ذات داللععة مععدى المعرفععة السععابقة باضععلراب التولععديتععير إلععى عععدم معنويععة التععروق في ععا وفقععاً ل

معدى عقبعا ارسعر السععودية  –إلبائية بيخ آراء أفراد العينة لو  )أساليب اكتتاف ارسرل لللتا المبعاب باضعلراب التولعد 

أسعاليب ععامعا  –المتعك ت التعي عواجعه أسعر ارطتعا  المبعابيخ باضعلراب التولعد  –لوجود طتا مخ ذوا اضلراب التولعد 

 .مدى المعرفة السابقة باضلراب التولدسرل م  سلوكيات أطتال م المبابيخ باضلراب التولد( وفقاً لمتغير ار

( بقيمععة 1...دور المسسسععات والج ععات الداعمععة رسععر أطتععا  التولععد، فقععد بلغععت قيمععة االلتبععار ): بالنسللبة للمحللور الخللامس

، بمعنعى أنعه عوجعد فعروق ذات دى المعرفعة السعابقة باضعلراب التولعدمع( مما يتير إلعى معنويعة التعروق وفقعاً ل0.001التمالية )

معدى ( بيخ آراء أفراد العينة نحو دور المسسسات والج ات الداعمة رسر أطتا  التولد وفقعاً ل.0.0داللة إلبائية عند مستوى )

معرفعة( و  لعدينا ق بعيخ فئتعي )لعيس، وقد أظ ر التبعار المقارنعات البعديعة )رعيتيه( وجعود فعروالمعرفة السابقة باضلراب التولد

 الكافية( بالمتوسط الحسابي ارعلى. المعرفة الكافية( لبال  )لدينا المعرفة )لدينا

 



 
 
 
 

 

 

 

 النتائج والتوصيات .1

 :تمهيد

سععر السعععودية معع  اللتععا التولععدا راسععة مععخ نتععائج لععو  واقعع  ععامععا اريتنععاو  هععفا الجععزء أهععم مععا عوصععلت إليععه الد

وكفلك عقعديم أهعم التوصعيات والمقترلعات التعي يمكعخ أن عسعاهم فعي طعرق وأسعاليب ععامعا ارسعر مع   ،عواج  موالمتاكا التي 

 :ارطتا  مخ ذوا اضلراب التولد كما يلي

 

 النتائج. .1.1

 :توصلت الدراسة إل  النتائج التالية

معخ العينعة أفعادوا بعأن مسعتوى ععلعيم ( % 2...( هعم ذكعور، وأن نسعبة )% 8..1غالبيعة العينعة بنسعبة )أظ رت النتعائج أن  -8

( مخ العينة أفادوا بأن مستوى ععليم ارم )متوسط أو ثانوا(، وأن غالبية العينة % 1.1.ارب )جامعي فأعلى(، وأن نسبة )

( أفعادوا بأنعه )لعيس لعدينا مععرف( باضعلراب % 0.1.( أفادوا بأن مستوى العدلا )متوسعط(، وأن نسعبة )% 2...بنسبة )

( مخ % ..0.( أفادوا بأنه ال عوجد إعاقة ألرى رلد أفراد ارسرل، وأن نسبة )% 11.0أن غالبية العينة بنسبة )التولد، و

 العينة أفادوا بأنه عم اكتتاف اضلراب التولد عند أطتال م عند بلوغ م )أكثر مخ سنتيخ(.

، اف ارسرل لللتا المباب باضلراب التولعدبينت النتائج أن غالبية أفراد العينة يوافقون على فقرات محور أساليب اكتت -1

 ،(0.00( وانحراف معيارا )8..1بمتوسط لسابي بلغ )

وأن اللتعا  ،أبرز أساليب اكتتاف ارسرل لللتا المباب باضلراب التولد هي معخ لع   ععدم اسعتجابة اللتعا ل عموأن  

ويعاني مخ صعوبة وعألر في اللغعة  ،  ارلريخوعدم قيام اللتا باللعب م ،يجد بالغة في االلت ط والتواصا م  اآللريخ

وأن اللتععا يتضععا الجلععوس لولععدل لسععاعات  ،وف مععه للكلمععات والضععمائر، وعجععب اللتععا النظععر مبارععرل الععى رععخت آلععر

 وعظ ر لديه سلوكيات عدوانية كالميا للتحليم وعكسير اررياء. ،ويردد الكلمات دون ف م معناها ،طويلة

أفراد العينة مخ ارسعر السععودية يوافقعون ولعدي م اعجاهعات إيجابيعة نحعو عقبعا وجعود طتعا معخ ذوا بينت النتائج أن غالبية  -.

(، ويتمثا ذلك في رععورهم بعالقلق عنعدما يقبعرون 0..0( وانحراف معيارا )8..1بمتوسط لسابي ) ،اضلراب التولد

 ن بأنه التبار مخ   والبد مخ عقبله.كما ان م يتعرو ،بالقلق والخوف على ليال ومستقبا طتل مويتعرون  ،م  طتل م

، وذلك بمتوسعط أفراد العينة يوافقون على وجود متك ت عواجه أسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد بينت النتائج أن -0

ععدم وجععود الععدعم الكعافي مععخ المجتمعع   :أكثععر المتععك ت التعي عععواج  م هععي ( وأن...0( وانحععراف معيعارا )1..1بلعغ )

كمععا أنععه ال يوجععد انسععجام بععيخ طتل ععم  ،كمععا يجععدوا صعععوبة فععي ععلععيم طتل ععم التولععدا ،للتكيعع  معع  وضعع  طتل ععم التولععدا

 التولدا وبيخ إلوانه وألواعه 

المبابيخ باضعلراب التولعد، بينت النتائج أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أساليب ععاما ارسرل م  سلوكيات أطتال م  -.

أكثعر ارسععاليب التعي عتبع عا ارسععرل مع  سعلوكيات أطتععال م  وأن ،(1..0( وانحععراف معيعارا )1..1بمتوسعط لسعابي بلعغ )

 ء الى   عبر الدعاء للتل م  المبابيخ باضلراب التولد عمثلت في اللجو

دور المسسسات والج عات الداعمعة رسعر أطتعا  التولعد، وذلعك بينت النتائج أن غالبية أفراد العينة محايديخ في آرائ م عجا   -.

وعوجعد مسسسعات ليريعة  ،ويتمثعا ذلعك فعي علقعي دعمعاً ماديعاً معخ الدولعة ،(0.10( وانحراف معيعارا )2..8بمتوسط بلغ )



 
 
 
 

 

 

 

معع   وهنععاك العديععد مععخ الععدورات والبععرامج التدريبيععة التععي عسععاعدهم علععى كيتيععة التعامععا ،عععدعم وعسععاعد فععي ععع   اللتععا

 مسسسات المجتم  مادياً ومعنوياً كما أن م ال يجدوا صعوبة م  طتل م التولدا في ظا دعم  ،المتك ت التي عواجه طتل م

ال عوجد فروق ذات داللة إلبائية في آراء أفراد العينة نحو المحاور )أساليب اكتتاف ارسرل لللتا المباب باضعلراب  -.

المتععك ت التععي عواجععه أسععر ارطتععا   –ود طتععا مععخ ذوا اضععلراب التولععد مععدى عقبععا ارسععر السعععودية لوجعع –التولععد 

أسعاليب ععامعا ارسعرل مع  سعلوكيات أطتعال م المبعابيخ باضعلراب التولعد( وفقعاً لمتغيعر  –المبابيخ باضعلراب التولعد 

 الجنس.

لمسسسععات والج ععات ( بععيخ آراء أفععراد العينععة لععو  )دور ا.0.0عوجععد فععروق ذات داللععة إلبععائية عنععد مسععتوى معنويععة ) -1

 الداعمة رسر أطتا  التولد( وفقاً لمتغير الجنس، وهف  التروق لبال  اإلنا  بالمتوسط الحسابي ارعلى.

( بيخ آراء أفراد العينعة نحعو أسعاليب اكتتعاف ارسعرل لللتعا المبعاب .0.0عوجد فروق ذات داللة إلبائية عند مستوى ) -2

ق بيخ فئتي الدلا )ضعي ( و )متوسعط( لبعال  )متوسعط( بالمتوسعط الحسعابي باضلراب التولد وفقاً للدلا، وهف  الترو

 ارعلى.

( بععيخ آراء أفععراد العينععة نحععو المتععك ت التععي عواجععه أسععر ارطتععا  .0.0عوجععد فععروق ذات داللععة إلبععائية عنععد مسععتوى ) -80

)عععالي( لبععال  )عععالي( المبععابيخ باضععلراب التولععد وفقععاً لمتغيععر الععدلا، وهععف  التععروق بععيخ فئتععي الععدلا )ضعععي ( و 

 بالمتوسط الحسابي ارعلى.

ال عوجد فروق ذات داللة إلبائية بيخ آراء أفراد العينة لو  )مدى عقبا ارسر السعودية لوجود طتا مخ ذوا اضعلراب  -88

دور المسسسعات والج عات الداعمعة  -أسعاليب ععامعا ارسعرل مع  سعلوكيات أطتعال م المبعابيخ باضعلراب التولعد  -التولد 

 سر أطتا  التولد( وفقاً لمتغير الدلا.ر

 

 التوصيات. .1.1

 :في ضوء ما عم التوصا إليه مخ نتائج سابقة يقدم البالث التوصيات التالية

زيادل وعي المجتم  بالتولد ولجم المعانعال التعي عقع  علعى ععاعق اآلبعاء وذلعك معخ لع   عمعا نعدوات علميعة ومحاضعرات  -8

 االضلراب وطرق التعاما معه.ثقافية وورش عما للتوعية ب فا 

ليعث أنعه كلمعا ععم  ،التولعد الضعلرابهناك ضرورل لتعلعيم ارسعر فعي السععودية بتعكا أكبعر لعو  أهميعة التحعت المبكعر  -1

 اكتتاف التولد بتكا مبكر كلما كان التأهيا والتعليم أكثر نجالاً وعأثيراً.

وأنعه يتتقعر لتكعويخ ع قعات اجتماعيعة ف عفا العدمج  حرص ارسرل على دمعج اللتعا التولعدا بعالمجتم  لاصعةضرورل أن ع -.

 .يسهله ويكسبه م ارات اجتماعية عساعد  في لياعه وعزيد مخ علور 

الخعدمات ارسعرية التعي يحتاج عا اللتعا لسعب نعوع  على عقعديمالحرص  برعاية اللتا التولدا دالا ارسرل مخ يقومعلى  -0

ن اللتا التولدا في التيا  دائم لتدريب مسعتمر لتعى يتحسعخ فعي عحقيعق وردل التولد وذلك بمعاونة جمي  أفراد ارسرل ر

 .ارهداف المخللة له

 ببرامج اإلرراد ارسرا الفا يوفر للسرل الدعم العاطتي والدعم المعلوماعي والدعم القانوني وارل قي. االهتمام -.



 
 
 
 

 

 

 

نوصى أسرل اللتا التولدا متمثلة في الوالديخ وألول اللتا ومخ يقيم مع م عقبا اللتا لتعى يسعتلي  عقبعا ذاععه وبالتعالي   -.

 .يكون أكثر استعداداً للخدمات المقدمة له

 أن ععما الدولة جاهدل في عوفير متللبعات اإلعاقعة )التولعد( معخ أطبعاء وألبعائييخ معسهليخ ومراكعز ذات جعودل عاليعة معخ -.

 ةيعة مثعا ععوفير أمعاكخ للترفيعه م يئعالخدمات لاصة وأن التولد يعتبر مخ اإلعاقات البعبة وكفلك االهتمام بالبيئعة المجتمع

 بلريقة آمنه.

ضرورل دععم أسعر ارطتعا  ذوا اضعلراب التولعد نتسعياً وماديعاً وعقعديم اإلررعاد والتوجيعه ولكعخ دون إرععارهم بالضعع   -1

 .وعدم الحيلة

غوط المادية نتيجة ما عستلزمه رعايعة اللتعا التولعدا معخ كلتعة اقتبعادية ومعا يترععب عليعه معخ اسعتنزاف التختي  مخ الض -2

 .لمعظم موارد ارسرل االقتبادية

 .ضرورل عنظيم برامج عرفي ية رسر ارطتا  التوليدييخ للتختي  مخ الضغوط التي يعانون من ا -80
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 المصادر العربية. .1.2

 .المكتب العلمي للتوزي  والنتر :اإلسكندرية ،اللتا التولدا في ارسرل ،م(1000نادية إبراهيم ) ،أبو السعود -8

المتعععك ت وااللتياجعععات التعععي عواجعععه أسعععر أطتعععا  التولعععد ودور  ،م(.108سعععلوى ) ،فتحيعععة محمعععد و باررعععيد ،بالتعععوان -1

المجلعد  ،مجلة ارندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،دراسة على عينة مخ ارسر في مدينة المك  :المسسسات في مواج ت ا

 .082-...ص ص  ،.8العدد  ،.8

 ،م(، عتعيا دور اآلباء في البرامج التدريبية لتلوير الم ارات االجتماعية لدى عينعة معخ أطتعا  التولعد.100أيمخ ) ،البتلة -.

 مبر.

ولدييخ بمحافظعة اإللسعاء فعي ضعوء بعع  المتغيعرات م(، الضغوط النتسية لدى آباء ارطتا  الت1082على لليا ) ،بوزيد -0

 .118-101، ص ص 801العدد  ،دراسات عربية في التربية وعلم النتس واالجتماع ،الديموغرافية

مجلعة  ،الضعغوط التعي عتععر  ل عا أسعر ارطتعا  المععوقيخ ،م(1001جمعا  ) ،جميا والخليعب ،والبمادامنى  ،الحديدا -.

 .0.-.ص ص  ارو ،( العدد 18المجلد ) ،الجامعة ارردنية ،الجزء الثالث ،دراسات العلوم التربوية

متك ت ارطتا  ذوا اضلراب التولد وأساليب مواج ت ا معخ وج عة نظعر م(، .108هياء بنت زيد بخ محمد ) ،الخرعان -.

 .0.-8ص ص  ،العدد ارو  ،.مج ،المجلة التربوية الدولية المتخببة ،أولياء أمورهم

 ارردن. ،عمان ،دار التكر للنتر والتوزي  ،مدلا إلى التربية الخاصة ،م(1080مني ) ،والحديداا  جم ،الخليب -.

 .دار التكر ،اللبعة ارولى ،ارسرل وعربية اللتا ،م(1080رسمي عبد الملك ) ،ناصر ألمد ورستم ،الخوالدا -1

طليعة  1معاا  .820الجزائعر: جامععة  .التولعداإللبعاط لعدى أم عات أطتعا   ،م(.108سعامية )  ،سعقوالي  و سعرقاني ،لولة -2

 العلوم االنسانية.



 
 
 
 

 

 

 

دراسعة اثنوجرافيعة علعى  :المتاكا االجتماعية التي ععاني من عا أسعرل اللتعا التولعدا ،م(.108آما  محمد عمر ) ،السايس -80

 ،1.الععدد  ،جامععة للعوان ،مجلة دراسات في الخدمة االجتماعيعة والعلعوم اإلنسعانية ،أسر ارطتا  التولدييخ في مدينة جدل

 .0.1.-.08.ص ص  ،.8الجزء 

 .القاهرل: مكتبة زهراء الترق محاولة لت م الفاعوية، م(1000محمد ) ،سليمان -88

م(، التكيعع  االجتمععاعي لععدى أم ععات ارطتععا  ذوا اضععلراب التولععد وع قتععه بالمسععتوى 1081محمععد زيععاد ) ،سععويدان -81

 جامعة عمان العربية. ،ير غير منتورلرسالة ماجست ،االقتبادا والتعليمي للسرل

فاعليعة برنعامج إررعادا لمسعاعدل أم عات ارطتعا  المبعابيخ بالتولعد فعي التعامعا مع   ،هعـ(..80موضعى محمعد ) ،التارخ -.8

 .جامعة اإلمام محمد بخ سعود اإلس مية ،كلية العلوم االجتماعية ،رسالة ماجستير غير منتورل ،أبنائ م التولدييخ

فعاليعة اإلررعاد ارسعرا فعي عنميعة بعع  م عارات رعايعة  ،م(.108متعيرل علعى العديخ ) ،وصعال ة عبعاس لديج التافعي، -80

 القاهرل: مجلة التربية جامعة ارزهر. ،الفات لدى عينة مخ ارطتا  التولدييخ

برنامج عدريبي مقتر  لتنمية الم ارات لللبائييخ النتسييخ واالجتماعييخ للتعاما م   ،م(.108سليمان إبراهيم ) ،التاوا -.8

 .11.-.0.ص ص  ،العدد الثاني ،2المجلد  ،مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية ،متك ت اللتا التولدا

مة رطتال م مخ ذوا اضعلراب مدى رضا أولياء ارمور عخ لدمات التدلا المبكر المقدم(، .108يحيى فوزا ) ،عبيدات -.8

 ..12-..1ص ص  ،، الجزء الثاني8.1العدد  ،جامعة ارزهر ،مجلة التربية ،التولد في مدينة جدل

دراسعة لالعة  :دور ارسعرل والمركعز فعي رعايعة وعأهيعا اللتعا ذو اضعلراب التولعدم(، .108لنان لمد الحعا  ) ،العربي -.8

مع ععد  ،جامعععة أم درمععان اإلسعع مية ،رسععالة دكتععورا  ،كععة العربيععة السعععوديةبمركععز التميمععي للتولععد بمحافظععة عنيععزل بالممل

 بحو  ودراسات العالم اإلس مي.

مجلعة التربيعة  ،أساليب ارسر السعودية في اكتتاف ارطتا  ذوا اضلراب طيع  التولعد ،م(1081لبة سليمان ) ،التايز -81

 ....-08.ص ص  ،.1العدد  ،.مج  ،الخاصة والتأهيا

م(، البعوبات التي عواجه عقديم الخدمات لفوا اضلراب التولد مخ وج عة نظعر .108لبة سليمان عبد العزيز ) ،التايز -82

 ..8.-00.ص ص  ،2العدد  ،.مج ،المجلة التربوية الدولية المتخببة ،أسرهم في المملكة العربية السعودية
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